ANÚNCIO Nº14/2017/BI
INIAV, I.P. - Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Tecnologia e Segurança
Alimentar
Bolsa no âmbito do Projeto “LEGATO” financiado pelo 7º Programa Quadro da União
Europeia
O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV, I.P.) torna público que se
encontra aberto concurso, formulando convite à apresentação de candidaturas para um
bolseiro de investigação (Licenciada) no âmbito do projeto LEGATO- Legumes for the
Agriculture of Tomorrow financiado pelo FP7-KBBE-2013-7, Grant Agreement nº 613551.
Área Científica: Qualidade e Segurança Alimentar
Requisitos de admissão: Licenciatura em Engenharia Alimentar
Condições preferenciais: Formação profissional e experiência laboratorial em técnicas
analíticas de cromatografia (HPLC) e análises reológicas (viscosímetro e texturómetro).
Plano de trabalhos: O plano de trabalhos inclui:
- Realização de análises para caracterizar a composição química da coleção de leguminosas:
proteína, gordura, fibra, cinza, amido resistente, amilose, tocoferóis e carotenóides.
- Realização de análises reológicas para caracterizar a aptidão tecnológica da coleção de
leguminosas: dureza e capacidade hidratação das sementes, tempo de cozedura, perfil de
viscosidade das farinhas.
- Análise estatística dos resultados obtidos.
A atribuição de bolsa tem por base o Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica
consagrado na Lei nº. 40/2004, de 18 de agosto, na redação dada pelo DL 202/2012 e lei
12/2013.
Local de trabalho: Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Tecnologia e Segurança
Alimentar, na Quinta do Marquês em Oeiras, sob a orientação científica da Doutora Carla
Moita Brites.
Duração: a bolsa será em regime de tempo integral, terá início na data do contrato e terá a
duração de 8 meses.
Valor do subsídio: O montante da bolsa corresponde a 745€, conforme tabela de valores das
bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A
periodicidade de pagamento da bolsa é mensal.

Av. da República, Quinta do Marquês,
2784-505 Oeiras
Tel: 214 403 500 | Fax: 214 403 666
E-mail:drh@iniav.pt | www.iniav.pt

Os critérios de avaliação:
Habilitação académica (máx. 10);
Experiência profissional (máx. 5);
Adequação do perfil (máx. 4);
Apreciação complementar (máx. 1).
Caso os membros do júri considerem necessário os candidatos serão sujeitos a uma entrevista.
Assim, das candidaturas deverão constar os seguintes documentos:
Carta dirigida ao Responsável do Projeto no INIAV, Doutora Carla Moita Brites, solicitando a
aceitação da sua candidatura à bolsa em apreço, a qual deverá obrigatoriamente incluir a
identificação completa do candidato e a referência a que alude o presente anúncio (ANÚNCIO
Nº14/2017/BI);
Curriculum vitae detalhado (datado e assinado);
Documentos (autênticos ou autenticados) comprovativos dos elementos considerados mais
relevantes, designadamente das habilitações académicas;
Declarações de honra referentes a condições não comprováveis em documentos oficiais,
nomeadamente a sua total disponibilidade para o desenvolvimento de trabalhos de campo.
As candidaturas deverão ser dirigidas a:
INIAV/ UEISTSA
Concurso Ref. ANÚNCIO Nº14/2017/BI
A/c Doutora Carla Moita Brites
Quinta do Marquês
Avenida da República
2780-159 Oeiras
O prazo de apresentação de candidaturas: 10 dias úteis seguintes à publicação do presente
anúncio ( 17/02/2017), nas horas normais de expediente. No caso das candidaturas enviadas
pelo correio, só serão aceites as que apresentarem o carimbo dos CTT com data de expedição
até ao último dia de abertura do concurso (02/03/2017).
O Júri será constituído por:
Presidente: Carla Moita Brites, Investigadora Auxiliar - INIAV
1º Vogal Efetivo: Jorge Barbosa, Investigador Auxiliar – INIAV (que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos)
2º Vogal Efetivo: António Pedro Louro Martins, Investigador Auxiliar- INIAV
Quaisquer dúvidas em relação ao projeto poderão ser esclarecidas pelo Investigador Auxiliar
Carla Moita Brites (carla.brites@iniav.pt).
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