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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI – Licenciado) (M/F) (1 vaga) 

 

Referência: MARINFO/BI/2017-020 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 bolsa de investigação para 

Licenciado, no âmbito do Projeto MarInfo - Integrated Platform for Marine Data 

Acquisition and Analysis com a referência NORTE-01-0145-FEDER-000031 financiado 

pelo Programa Operacional Regional do Norte (NORTE2020) através do Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional (FEDER), nas seguintes condições: 

 

1. Área Científica: Ciências Biológicas 

2. Requisitos de admissão: Os candidatos deverão preencher obrigatória e 

cumulativamente os três pré-requisitos seguintes: 

i) Os candidatos deverão ser titulares de uma licenciatura na área da Biologia 

ou áreas afins; 

ii) Os candidatos deverão estar a frequentar a parte letiva de um Mestrado na 

área da Biologia ou áreas afins; e   

iii) Os candidatos devem claramente expressar a possibilidade de desenvolver 

a sua tese de Mestrado, de cariz experimental, no âmbito do projeto e sob a 

nossa orientação principal durante o período de vigência da bolsa. 

 

3. Plano de trabalhos:  

O candidato selecionado irá estudar a estrutura populacional, padrões migratórios e 

conectividade de habitats de peixes comercias com recurso a assinaturas geoquímicas. O 

candidato irá colaborar nas amostragens biológicas, no trabalho de laboratório, na 

realização de análises estatísticas uni e multivariadas e na escrita dos indicadores de 

produção científica.  

4. Legislação e regulamentação aplicável: 

Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); 

Regulamento de Bolsas de Investigação FCT e Regulamento de Bolsas CIIMAR. 
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5. Local de trabalho: 

O trabalho terá lugar no Grupo de Ecofisiologia (ECOFIS) do CIIMAR, sob orientação 

científica do Prof. Doutor Alberto Teodorico Correia. 

 

6. Duração da bolsa: 

A bolsa terá a duração de 6 meses, eventualmente prorrogável por igual tempo, em 

regime de dedicação exclusiva, com início previsto para Setembro ou Outubro de 2017. 

 

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: 

O montante da bolsa corresponde a 745€/mês, conforme tabela de valores das bolsas 

atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

 

8.  Método de seleção: 

Só serão aceites candidaturas que preencham cumulativamente os três pré-requisitos 

prévios. A classificação dos candidatos será definida por uma avaliação curricular que 

terá em linha de conta: 

i) O percurso académico do candidato, em particular a classificação obtida na 

Licenciatura, e o número e classificação das unidades curriculares referentes à 

parte letiva do Mestrado realizadas à data de submissão da candidatura (50%); 

ii) O percurso profissional e científico do candidato, com enfâse para experiência 

prévia em trabalho de campo, trabalho de laboratório, participação em congressos 

e autoria em artigos, desde que devidamente comprovados no currículo (40%). 

iii) O teor e coerência da carta de motivação (10%).  

O júri, se achar necessário, poderá realizar uma entrevista aos cinco melhores candidatos 

em mérito absoluto, valorada em 25%.  

 

9. Composição do júri: 

Presidente: Prof. Doutor Alberto Teodorico Correia 

Primeiro Vogal: Doutora Ana Paula Mucha 

Segundo Vogal: Doutor Carlos Antunes 
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10.  Forma de publicitação/notificação dos resultados: 

 

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por 

nota final obtida, no sítio do CIIMAR e simultaneamente por e-mail. Notificado o 

projeto de decisão aos candidatos, dispõem de um prazo de 10 dias úteis para se 

pronunciarem, querendo, em sede de audiência prévia, nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo. 

 

11.  Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: 

 

O concurso estará aberto de 17 a 28 de Julho de 2017. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 

candidatura registada e acompanhada dos seguintes documentos: 

i) cópia dos certificados de habilitações (Licenciatura e frequência da 

componente letiva do Mestrado com notas parciais das unidades curriculares);  

ii) curriculum vitae detalhado; 

iii) duas cartas de recomendação; e 

iv) uma carta de motivação na qual expressa claramente a possibilidade de 

realizar a sua dissertação de Mestrado de cariz experimental no âmbito do 

projeto, sob nossa orientação científica, e a iniciar no período de vigência da 

bolsa. 

A não apresentação dos documentos solicitados, incluindo a carta de motivação e o CV, 

implicará a exclusão do processo de seleção. 

As candidaturas deverão ser enviadas ao cuidado do Prof. Doutor Alberto Teodorico 

Correia, para Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Novo Edifício 

do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, Avenida General Norton de Matos S/N, 

4450-208, Matosinhos, Portugal. 

As candidaturas deverão ser enviadas, simultaneamente, em pdf para: 

atcorreia.ciimar@gmail.com e secretariado@ciimar.up.pt  


