ANÚNCIO Nº 4/2017/BI
Instituto Nacional de investigação Agrária e Veterinária, INIAV, I.P.
Bolsa no âmbito do Projeto ALT20-03-0246-FEDER-000011 - NEW Cast Rootstocks
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 uma bolsa de
investigação - MESTRE, no âmbito do projeto ALT20-03-0246-FEDER-000011 - NEW Cast
Rootstocks, financiado pelo Alentejo 2020 – Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P..

Requisitos de admissão:
Mestre em Agronomia, Biologia/ Biotecnologia Vegetal ou Ciências Económicas e
Empresariais.
Condições preferenciais:
Deve ter experiência em trabalhos anteriores com castanheiro.
Plano de trabalhos:
O plano de trabalhos inclui a transferência de novos conhecimentos e tecnologias, gerados
no âmbito da I&D, para o tecido empresarial, envolvendo todos os trabalhos inerentes à
instalação de uma unidade piloto de demonstração, constituída por uma estufa e um campo
de ensaio, bem como ações setoriais de experimentação e ações de difusão de informação
científica e tecnológica, para o lançamento de um novo produto com valor acrescentado:
uma nova geração de porta-enxertos de castanheiro, melhorados para a resistência à
doença da tinta, com pedigree e certificados geneticamente.
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 Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto
alterado ainda pelo Decreto-Lei n.º 233/2012, de 29 de outubro, pela Lei n.º 12/2013, de 29 de
janeiro, e pelo Decreto-lei n.º 89/2013, de 9 de julho.
Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido no distrito de Portalegre, Concelho de Marvão.
Duração:
A bolsa será em regime de tempo integral, terá início na data do contrato e a duração de 6 meses,
podendo a vir ser renovada até o prazo máximo de 21 meses.
Valor do subsídio:
O montante da bolsa corresponde a 980€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas pela FCT,
I.P. (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).
A periodicidade de pagamento da bolsa é mensal.
O Bolseiro usufruirá de um seguro de acidentes pessoal e, caso não se encontrem abrangidos por
qualquer regime de proteção social, pode assegurar o exercício do direito à segurança social
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mediante adesão ao regime do seguro social voluntário, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º
40/89, de 1 de Fevereiro.

Orientação Científica: O Bolseiro será orientado pela Investigadora Auxiliar com Habilitação Rita
Costa.
Prazo de candidaturas:
O prazo de apresentação de candidaturas decorrerá nos 10 dias úteis seguintes à publicação do
presente anúncio (13 de janeiro de 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 (26 de janeiro de 2017).
Critérios de avaliação:
Habilitações académicas (HA);
Formação profissional, experiência profissional e adequação do perfil (EP);
Caso os membros do júri considerem necessário os candidatos serão sujeitos a uma entrevista.
Prazo de Apresentação de Candidaturas:
O prazo de apresentação de candidaturas decorrerá nos 10 dias úteis seguintes à publicação do
presente anúncio (13 de janeiro de 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 (26 de janeiro de 2017).

Assim, das candidaturas deverão constar os seguintes documentos:
Carta dirigida ao Responsável do Projeto no INIAV, Doutora Rita Lourenço Costa 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 Nº 4/2017/BI);
Curriculum vitae detalhado (datado e assinado);
Documentos (autênticos ou autenticados) comprovativos dos elementos considerados mais
relevantes, designadamente das habilitações académicas;
As candidaturas deverão ser dirigidas a:
INIAV/UEISSAFSV
Concurso Ref. ANÚNCIO Nº 4/2017/BI
A/c Doutora Rita Lourenço Costa
Quinta do Marquês
Avenida da República
2780-159 Oeiras
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O Júri para apreciação das candidaturas será constituído pelos seguintes investigadores:
Presidente: Rita Lourenço Costa, Investigadora Auxiliar com Habilitação - INIAV
1º Vogal Efetivo: Maria Helena Machado, Investigador Auxiliar – INIAV (que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos).
2º Vogal Efetivo: Maria Helena Bragança, Investigador Auxiliar- INIAV
1º Vogal Suplente: Filomena Nóbrega, Investigadora Auxiliar - INIAV
2º Vogal Suplente: Maria Costa Ferreira Investigador Principal com Habilitação - INIAV
Quaisquer dúvidas em relação ao projeto poderão ser esclarecidas pela Investigadora Rita
Lourenço Costa (rita.lcosta@iniav.pt ).
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