ANÚNCIO Nº31/2018/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 INIAV, IP torna público que se encontra aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa
de Investigação de nível 2 (Mestre) no âmbito do projeto PDR2020-101-031061 - GO
Desenvolvimento de estratégias integradas para prevenção do Cancro-resinoso-dopinheiro (+PrevCRP), nas seguintes condições:
Requisitos de admissão:
Licenciatura em Engenharia Florestal, Agronómica, Biologia ou áreas afins e Mestrado
na área de Engenharia Florestal.
Condições de preferenciais:
Experiência na área da Patologia Florestal e conhecimentos sólidos de
Micologia, nomeadamente na identificação de fungos fito-patogénicos por
métodos clássicos e biomoleculares. Experiência na preparação de inóculos
fúngicos e na realização de ensaios de patogenicidade com espécies florestais.
Conhecimentos de estatística, facilidade de expressão oral e escrita em
português e inglês.
Curriculum na área, devidamente documentado;
Rigor científico e boa capacidade de trabalho em equipa;
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Plano de trabalhos:
O bolseiro terá de desenvolver trabalho no âmbito das várias tarefas do projeto,
nomeadamente nas seguintes ações de seleção: processamento de sementes de
coníferas para preparação de ensaios de inoculação com fungos; verificação da
atividade de culturas fúngicas em coleção; preparação inóculos com culturas fúngicas,
preparação e montagem de ensaios laboratoriais, avaliação da capacidade de
resistência do fungo aos tratamentos aplicados; avaliação do efeito dos tratamentos
na capacidade germinativa do hospedeiro, tratamento estatístico de dados dos
ensaios; preparação de documentação para divulgação de resultados técnicocientíficos e artigos científicos.
Legislação e Regulamentação aplicável:
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
Decreto-Lei 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 Bragança.
Duração:
O contrato da bolsa, em regime de tempo integral, terá início previsto em Setembro de
2018, com a duração de 12 meses e com possibilidade de renovação por mais 15
meses.
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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.
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:
As candidaturas deverão incluir uma carta de motivação da candidatura dirigida ao
Responsável do Projeto no INIAV, I.P. a Doutora Helena Bragança, 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.
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.braganca@iniav.pt
Para as candidaturas enviadas por correio, será considerada a data expressa no
carimbo dos CTT.
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

As candidaturas deverão ser dirigidas a:

Concurso Ref. ANÚNCIO Nº31/2018/BI
A/c Doutora Helena Bragança
INIAV, I.P. Sede, Campus de Oeiras
Av. República, Quinta do Marquês,
2780-157 Oeiras
Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Helena Bragança, Investigadora Auxiliar - INIAV
1º Vogal Efetivo: Maria Helena Machado, Investigadora Auxiliar - INIAV
2º Vogal Efetivo: Rita Lourenço Costa, Investigador Auxiliar com Habilitação – INIAV
1º Vogal Suplente: Filomena Nóbrega, Investigadora Auxiliar - INIAV
2º Vogal Suplente: Teresa Valdiviesso, Investigadora 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 Helena Bragança (helena.bragança@iniav.pt).
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