ANÚNCIO Nº13/2018/BI

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP
Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e
Sanidade Vegetal

O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., torna público que se encontra
aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação de nível 2 (Mestre) no âmbito do
projeto LIFE MONTADO & CLIMATE - A NEED TO ADAPT 15 CCA/PT/000043, nas
seguintes condições:

Área científica:
Macromicologia, Simbioses (ectomicorrízas)

Área científica secundária:
Biotecnologia e Sanidade Vegetal
Requisitos de admissão:
Licenciatura e Mestrado em Engenharia Agronómica / Engenharia Florestal / Biologia /
Recursos Naturais ou áreas afins.
Condições preferenciais:
Experiência na identificação de cogumelos silvestres. Experiência na identificação de
ectomicorrizas, preparação de inóculos e inoculações de plantas com fungos micorrízicos.
Experiência em micropropagação e propagação de plantas em viveiro. Conhecimentos de
estatística, facilidade de expressão oral e escrita em português e inglês. Carta de condução e
disponibilidade para deslocação em serviço externo para realização de trabalhos de campo.
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Plano de trabalhos:
O Bolseiro terá de efetuar apoio aos proprietários participantes no projeto LIFE MONTADO
& CLIMATE - A NEED TO ADAPT 15 CCA/PT/000043 na orientação e implementação de
um plano para o aproveitamento dos recursos micológicos existentes na propriedade, realizar
trabalho de laboratório necessário para a identificação, o isolamento e a multiplicação de
espécies de fungos micorrízicos. Manter culturas puras e produzir inóculos para aplicação nas
parcelas de estudo. Deverá ainda participar em reuniões de trabalho, encontros, workshops e
ações de formação e divulgação junto de proprietários florestais.

A atribuição desta bolsa tem por base o Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica
(aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado em anexo ao DecretoLei n.º 202/2012, de 27 de agosto, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12/2013, de
29 de janeiro) e o Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I.P.

Local de trabalho:
Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade
Vegetal, na Quinta do Marquês em Oeiras, sob a orientação científica da Doutora Helena
Machado.

Duração:
A bolsa terá à duração de 3 meses, com início previsto em de maio de 2018.

Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante da bolsa corresponde a 980€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas
diretamente pela FCT, I.P. (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O bolseiro usufruirá de
um seguro de acidentes pessoais e, caso não se encontrem abrangidos por qualquer regime de
proteção social, podem assegurar o exercício do direito à segurança social mediante adesão ao
regime do seguro social voluntário, nos termos previsto no Decreto-Lei n.º40/89, de 1 de
fevereiro.
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Os critérios de avaliação:
Formação académica (40%);
Experiência profissional e sua adequação às funções a desempenhar (60%);
Caso os membros do júri considerem necessário os candidatos serão sujeitos a uma
entrevista individual.

Os contactos entre o INIAV e os candidatos serão realizados preferencialmente por via
eletrónica (email).

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:
O prazo de apresentação de candidaturas decorrerá nos 10 dias úteis seguintes à publicação do
presente anúncio (13/2018/BI).
A entrega da documentação poderá ser feita no endereço abaixo indicado, durante as horas
normais de expediente ou por correio registado enviado para o mesmo endereço ou ainda por
correio eletrónico para o endereço: helena.machado@iniav.pt
Para as candidaturas enviadas por correio, será considerada a data expressa no carimbo dos
CTT.

As candidaturas deverão incluir uma carta de candidatura com a identificação completa do
candidato (nome, morada, e-mail e telefone), com a referência do concurso e com a indicação
da motivação para a participação neste projeto de investigação. Deverá ainda ser anexado o
curriculum vitae datado e assinado, cópias do certificado de habilitações académicas e de
documentos comprovativos de outras habilitações e/ou experiência.
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As candidaturas deverão ser dirigidas a:
INIAV/UEISSAFSV
Concurso Ref. ANÚNCIO Nº 13/2018/BI
A/c Doutora Maria Helena Machado
Quinta do Marquês
Avenida da República
2780-159 Oeiras

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Doutora Maria Helena Machado, Investigador Auxiliar - INIAV
1º Vogal Efetivo: Doutora Maria Isabel Videira e Castro, Investigador Auxiliar – INIAV (que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos).
2º Vogal Efetivo: Doutora Maria Helena Bragança, Investigador Auxiliar - INIAV
1º Vogal Suplente: Doutora Filomena Nóbrega, Investigador Auxiliar - INIAV
2º Vogal Suplente: Doutora Teresa Valdiviesso, Investigador Auxiliar – INIAV

Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente,
afixada em local visível e público nas instalações dos serviços do INIAV, I.P., em Oeiras,
sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado(a) preferencialmente através de email.

Quaisquer dúvidas em relação ao projeto poderão ser esclarecidas pela Investigadora Auxiliar
Maria Helena Machado (helena.machado@iniav.pt).
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