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TItulo: Bolsa de Investigaco (licenciado) BI_BIOMA3_A3, uma vaga

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Licenciado, no âmbito do projeto BlOma -

Soiucöes integradas de BlOeconomia para a Mobilizacão da cadeia Agroalimentar, POC1-O1-0247-

FEDER-046112, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do

Programa Operacional Competitividade e lnternacionalizacäo - POd, nas seguintes condicöes:

Area CientIfica: Engenharia do Ambiente, Engenharia Agronómica

Requisitos de admissâo: estar habilitado(a) corn Licenciatura em Engenharia do Ambiente ou

Agronomia ou areas afins. Ter experiência comprovada de participaco em projectos de l&DT. Ter

licenca de conduço válida para velculos ligeiros da classe B. Estar inscrito em curso de mestrado,

mestrado integrado ou doutoramento.

Como fatores preferenciais:

- Experiência comprovada na area de Engenharia do Ambiente ou areas afins;

- Experiëncia comprovada na area das tecnologias ambientais, métodos de análise fIsico
qulmica e microbiolOgica em matérias ou produtos compostados;

- Conhecimento geral da legislacào vigente aplicada a compostos;

- Experiência na elaboraçäo de boletins analIticos;

- Competência para realizar tratamento estatIstico de dados e producào de relatOrios
técn ico-cientIficos;

- Sentido de responsabilidade, capacidade de organizaço no trabaiho, dinamismo, facilidade
nas relaçöes interpessoais para trabalho em equipa, capacidade para se deslocar no pals e
trabaihar em diferentes ambientes agroindustriais;

- Utilizaço autónoma na fala e escrita da lingua inglesa;

Piano de trabaihos: Acompanhamento dos ensaios no âmbito da produco de compostos e conceção de

co-compostos e extratos de compostagem, execuço de métodos analIticos e elaboraço de relatOrios

nomeadamente:

- Recolha de amostras de residuos orgânicos em empresas;

- Realização dos métodos analiticos para a caracterizaço de matérias primas e produtos
resultantes da compostagem;

- lmplementaçäo de métodos de controlo aplicáveis a produçäo de compostos e produtos
resultantes da corn postagem;
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- Análise estatIstica dos dados;

- Producão de relatórios intercalares, corn indicaco de pontos crIticos e potenciais alteracöes ao

processo;

Legislaçào e regularnentacào aplicável: A concessão da Bolsa de lnvestigaço será realizada mediante a

celebracäo de urn contrato entre o Instituto Politécnico de Santarém e a bolseiro, nos termos do

Regulamento de Bolsas de lnvestigação da Fundaço para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT) e do

Estatuto do Bolseiro de lnvestigaço CientIfica (Lei n.2 40/2004 de 18 de agosto, na redaço que Ihe foi

dada pelo Decreto-Lei n.2 123/2019, de 28 de agosto)

https://www.fct. pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCl20l9. pdf.

Local de trabalho: 0 trabalho será desenvolvido na Escola Superior Agrária de Santarém, do Instituto

Politécnico de Santarérn e nas instalacôes das ernpresas e dos parceiros no projeto, sob a orientaco

cientIfica da Professora Doutora Maria Margarida da Costa Ferreira Correia de Oliveira.

Duraco da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duraco de 7 meses, corn inicio previsto durante o mês de janeiro

de 2021, eventualmente renovável.

Valor do subsIdio de manutenço mensal: 0 montante da bolsa corresponde a € 798, conforrne tabela

de valores das bolsas atribuidas pela FCT, I.P. no Pals (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

0 Bolseiro usufruirá de urn seguro de acidentes pessoal e, caso no se encontrern abrangidos par

qualquer regirne de proteço social, podem assegurar a exercIcio do direito a seguranca social

mediante adeso ao regime do seguro social voluntário, nos terrnos previstos no Decreto-Lei n.2 40/89,

de 1 de fevereiro. A periodicidade de pagamento da balsa é mensal.

Métodos de seleccão: Nurna primeira fase será feita a avaliaco curricular e será feita a seleco dos

candidatos admitidos a concurso corn base no cumprimento dos requisitos de admissâo. Os candidatos

admitidos a concurso serâo ordenados de acordo corn o grau de experiência nos requisitos e fatores

preferenciais de admisso. Caso seja necessário será realizada entrevista aos candidatos situados nos três

prirneiros lugares da lista ordenada. Neste caso, a ponderaçâo percentual dos métodos usados na seleco

será: Avaliacao curricular = 50%; Entrevista = 50%. Será selecionado a candidato que ocupar a primeiro

lugar da lista de ordenaco dos candidatos. Composiço do Jun de Selecao:

Composicào do Jun de Seleccäo:

Presidente: Professora Doutora Maria Margarida da Costa Ferreira Correia de Oliveira
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12 Vogal — Prof. Adjunto Antonio Mendes Marques, que substitui o Presidente em caso de impedimento

29 Vogal — Prof. Adjunto Artur José Guerra Amaral

12 Suplente — Prof. Adjunta Rosa Santos Coelho

2 Suplente — Prof. Coordenadora Ana Maria de Sousa Neves

Forma de publicitacão/notificacâo dos resultados: Os resultados finals cia avaliaco sero publicitados,

através de lista ordenada por nota final obtida, afixada em local visIvel e püblico na Escola Superior

Agrária de Santarém, sendo apenas o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail.

Prazo de candidatura e forma de apresentacão das candidaturas: 0 concurso encontra-se aberto no

perlodo de 18 de dezembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021 e os resultados da selecäo sero publicados

ate ao dia 12 de janeiro de 2021.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura,

corn referência ao concurso, acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae datado e

assinado, certificado de habilitacöes e outros documentos comprovativos considerados relevantes. As

candidaturas devero ser entregues ate ao Oltimo dia do prazo, presencialmente, durante o perIodo de

expediente, entre as 9h e as l2h3Omin ou entre as 14h e as l7h3Omin na secretaria da Escola Superior

Agrária de Santarém, ou remetidas por correio ou e-mail para:

Escola Superior Agrária de Santarém
BI_BIOMA3
Prof. Adjunta Margarida Oliveira
Quinta do Galinheiro — S. Pedro
2001-904 Santarém
e-mail: cd@esa.ipsantarem.pt

0 Presidente lnterino do lPSantarém 0 Diretor cia Escola Superior Agrária
Assinado p01: ANTONIO DO PATROCINIO

Si:

CHAVEMÔVEL

ioão Moutao Antonio Azevedo
Professor Adjunto Professor Coordenador
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