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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA LICENCIADO (BI-LIC) – UMA (1)- VAGA
Referência de Bolsa: SUDOANG/BI-Lic/2018-24

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Licenciado (BI-Lic)
no âmbito do projeto SUDOANG - Promover a gestão concertada e sustentável da enguia na área
SUDOE (SOE2/P5/E0617), financiado pelo Programa Operacional INTERREG SUDOE, nas seguintes
condições:
1. Área Científica: Ciências Naturais e do Ambiente
2. Requisitos de admissão:
i) o candidato deve ter licenciatura em Biologia, Ecologia ou áreas afins;
ii) o candidato deverá revelar competências ao nível do tratamento estatístico de dados quantitativos;
iii) o candidato deverá revelar competências ao nível do trabalho de campo, em particular com
ictiofauna, utilizando-se pesca elétrica como técnica de amostragem.
iv) será valorizada a experiência em preparação e leitura de otólitos de peixes, para análise da idade.
v) ter carta de condução e disponibilidade para trabalhar em regime de horário flexível.
3. Plano de trabalhos:
O bolseiro estará envolvido no trabalho de campo a realizar no troço internacional do rio Minho e
afluentes, com ênfase nas pescas experimentais de enguia de vidro, amarela e prateada. O trabalho
laboratorial incidirá principalmente na leitura de otólitos e análise biométrica. Analisará os dados
obtidos no âmbito do trabalho de investigação e organizará a informação para futura integração em
contexto geográfico.
4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos
FCT e Regulamento de Bolsas CIIMAR.
5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia Estuarina e Invasões
Biológicas do CIIMAR – Centro Interdisciplinar e Investigação Marinha e Ambiental, sob a orientação
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científica do Doutor Carlos Antunes. O trabalho de campo será desenvolvido no rio Minho
internacional e afluentes.
6. Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em Julho de 2018. O
contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 36 meses.
7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 745 € conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).

8. Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
Numa primeira fase a avaliação dos candidatos terá em conta o seguinte: classificação final de
licenciatura (10%), a experiência para a área do projeto (50%), publicações científicas na área do
projeto (30%) e outras atividades relevantes (10%). Em caso de empate será efetuada entrevista, tendo
esta um peso de 30%, e a avaliação curricular realizada na primeira fase, um peso de 70%.
9. Composição do Júri de Selecção:
Presidente do Juri: Doutor Carlos Antunes
Vogal: Doutora Ester Dias
Vogal: Doutora Martina Ilarri
10.Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
divulgados através de lista ordenada com a nota final obtida, por e-mail e anunciada a sua data no
website do CIIMAR; caso a decisão seja desfavorável os candidatos dispõem de um prazo de 10 dias
úteis para se pronunciarem, em sede de audiência prévia, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo;
11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto
no período de 25 de junho a 6 de julho de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura
(carta de intenção) que deverá mencionar a referência do edital ao qual está a candidatar-se e detalhes
suficientes para contacto, acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado;
cópias dos certificados de habilitações; uma carta de recomendação. As candidaturas deverão ser
remetidas por correio para Emília Afonso, CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental, Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, Avenida General Norton de Matos, 4450-208
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e simultaneamente por email para: secretariado@ciimar.up.pt. As candidaturas que não
incluam todos os elementos indicados não serão consideradas.

