ANÚNCIO Nº15/2019/BI
Instituto Nacional de investigação Agrária e Veterinária, INIAV, I.P.
Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e
Sanidade Vegetal
O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária I.P. (INIAV, I.P.) torna público que se
encontra aberto concurso, para atribuição de uma Bolsa de Investigação de Licenciado, no âmbito do
Projeto “GO Trigos BTP - Baixo Teor em Pesticidas (PDR2020-101-030741), em execução no INIAVElvas.

Área científica:
Recursos Genéticos e Melhoramento de Plantas

Requisitos de admissão:
Licenciatura em Ciências Agrárias ou áreas afins.

Condições de preferência:
Experiência na condução de ensaios de campo;
Possuir conhecimentos sobre cereais;
Conhecimentos no domínio dos Recursos Genéticos Vegetais e Melhoramento de Plantas
Rigor científico e boa capacidade de trabalho;
Capacidade de trabalhar em equipa;
Disponibilidade imediata para começar a trabalhar;

Plano de trabalhos:
Caracterização morfológica de trigo mole; seleção de materiais em populações segregantes;
avaliação agronómica de genótipos para eleição de novas variedades; condução dos ensaios
experimentais (controlo de infestantes, tratamentos fitossanitários e colheita); processamento das
sementes; análise dos dados.
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Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido na Unidade Estratégica de Biotecnologia e Recursos Genéticos (Pólo de
Elvas), do INIAV.

Duração e Regime de Atividade:
O contrato da bolsa, em regime de tempo integral, terá início previsto no dia 1 de junho de 2019,
com a duração de 19 meses e finalização em 31 de dezembro de 2020.

Remuneração mensal:
O montante da bolsa corresponde a €752,38 conforme tabela de valores das bolsas atribuídas pela FCT
no país (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O Bolseiro usufruirá de um seguro de acidentes
pessoais e, caso não se encontre abrangido por qualquer regime de proteção social, pode assegurar o
exercício do direito à segurança social mediante adesão ao regime do seguro social voluntário, nos
termos previstos no Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de Fevereiro.

Método de seleção:
A avaliação dos candidatos será feita através da apreciação do Curriculum vitae, nos termos do
previsto no regulamento de Atribuição de Bolsas de Investigação INIAV, I.P
(http://www.iniav.pt/fotos/editor2/inia/legislacao/regulamento_bolsas_inv.pdf). Os parâmetros de
avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa e o sistema de valoração final constam de ata do
Júri. Poderá ser realizada uma entrevista para avaliar a adequação dos candidatos às tarefas
pretendidas.
Composição do Júri de Seleção:
Benvindo Maçãs (Presidente), Rita Costa e Graça Pereira (vogais efetivos), José Coutinho (vogal
suplente).
Formalização da candidatura:
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes
documentos:
- Carta de motivação;
- Cópia dos certificados comprovativos das habilitações académicas declaradas;
- Curriculum Vitae detalhado;
- Outros documentos comprovativos considerados relevantes.
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Prazo de candidatura:
O prazo para apresentação das candidaturas decorrerá nos dez dias úteis seguintes à publicação do
presente anúncio de 26 de abril a 10 de maio.

Envio de candidaturas:
As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico (bolsas@iniav.pt) ou, alternativamente,
por correio
Morada:
INIAV IP - DRH
ANÚNCIO Nº15/2019/BI
A/c Doutora : Ana Rita Pereira da Costa
Quinta do Marquês
Avenida da República
2780-159 Oeiras
Para as candidaturas enviadas por correio será considerada a data expressa no carimbo dos CTT.

Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida,
afixada em local visível e público do INIAV-Elvas, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através
de mensagem por correio eletrónico.
Esclarecimentos:
contactar rita.costa@iniav.pt
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