EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

Bolsa de Iniciação Científica (BIC) – 2 vagas
Encontra-se aberto concurso para 2 Bolsas de Iniciação Científica (BIC), no âmbito do Projeto
de Investigação - Projeto Estratégico de Apoio à Fileira do Vinho na Região Centro – Ação:
Valorização Económica de Castas na Região do Dão, nas seguintes condições:

Fonte de Financiamento: FF413-FEDER-Centro 2020 - Agência para o Desenvolvimento e
Coesão (organismo intermédio)

Área Científica: Ciências Agrárias

Requisitos de admissão:

- Os previstos no art.13º do Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do IPV,
publicado em diário da República n.º 188, 2ª série de 25 de setembro de 2015.
- Os candidatos deverão possuir o ensino secundário completo, na área de Ciências e
Tecnologias e frequência de ensino superior em Engenharia Agronómica ou outras áreas afins

Condições preferenciais: Será valorizada a formação académica e científica, assim como a
participação em atividades de investigação, demostração e divulgação, a experiência
profissional e os conhecimentos nas seguintes áreas: Viticultura, Proteção de Plantas,
Hidrologia e Tecnologias de Rega.

Plano de Trabalhos: Colaboração em diferentes tarefas no contexto do Plano de Atividades,
nomeadamente

implementação

de

metodologias

de

avaliação

comparativa

do

comportamento agronómico, ecofisiológico e hidrológico castas recomendadas, ao nível do
vigor, dinâmica fenológica, desenvolvimento vegetativo, fertilidade e vingamento,
ecofisiologia e regime hídrico, suscetibilidade a pragas e doenças, biodiversidade e controlo
de maturação.

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto, alterada e
republicada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012 de 27 de agosto (Estatuto do bolseiro de
Investigação Científica) alterado pelo Decreto-Lei nº 89/2013 de 9 de julho; Regulamento

de Bolsas de Investigação Científica do Instituto Politécnico de Viseu, publicado por despacho
n.º 10713/2015, no DR, 2ª Série N.º 188 de 25/09.

Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto Politécnico de Viseu,

podendo temporariamente ser desenvolvida nas entidades parceiras na região do Dão,
sob a coordenação científica do(s) Professor(es) Adjunto(s) Pedro Rodrigues e Cristina Amaro
da Costa.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa tem a duração de 6 meses, não renovável, com início previsto
em junho de 2017.

Valor do subsídio de manutenção mensal: o montante da bolsa corresponde a 385€,
conforme tabela de valores das bolsas anexa ao Regulamento de Bolsas de Investigação do
IPV.

Métodos de seleção: As candidaturas serão avaliadas tendo em conta o mérito do candidato e
o seu currículo, bem como a realização de uma entrevista onde se avaliará a capacidade de
comunicação e os conhecimentos adquiridos com os trabalhos já realizados, com a respetiva
valoração:
A. Habilitação académica de base (30%); B. Experiência comprovada em atividades recentes de
investigação, demostração e divulgação no âmbito da área científica da candidatura (40%); C.
Entrevista (30%). Serão selecionados para a entrevista os 10 melhores classificados na soma
dos critérios A e B.

Composição do Júri:
Presidente do júri:
Prof. Doutor Pedro Rodrigues, Professor Adjunto da ESAV
Vogais Efetivos:
Prof.ª Doutora Cristina Amaro da Costa, Professora Adjunta da ESAV
Prof.ª Doutora Dulcineia Ferreira, Professora Adjunta da ESAV
Vogal Suplente:
Prof. Doutor Fernando Gonçalves, Professor Adjunto da ESAV

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, em lista ordenada e afixada em local visível e público dos Serviços Centrais do
Instituto Politécnico de Viseu, sendo o(a) candidato(a) selecionado(a) notificado(a) através de
correio eletrónico.

Prazo de candidatura e apresentação de candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de 21 de abril a 08 de maio de 2017.

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio dos seguintes documentos:
(1) Carta de candidatura motivacional devidamente datada e assinada; (2) Curriculum Vitae
detalhado com discriminação das classificações no ensino secundário e nas unidades
curriculares efectuadas no âmbito do curso de ensino superior frequentado, e com contacto
telefónico, correio eletrónico e devidamente datado e assinado; (3) Fotocópia dos documentos
comprovativos das habilitações.

Todos os documentos acima indicados devem ser organizados em formato PDF e enviados
obrigatoriamente por correio electrónico para: ipv@pres.ipv.pt. Não são aceites candidaturas
entregues em mão ou por CTT.

O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu
Eng.º Fernando Lopes Rodrigues Sebastião

