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ATRIBuIçA0 DE UMA BOLSA DE lNvEsTlGAçAo PARA ESTUDANTE DE MESTRADO

Ref. Bi_C1EQV_2022

Encontra-se aberto concurso para a atribuiço de uma (1) Bolsa de investigacào (BI) para estudante de

Mestrado no âmbito do poio de Santarém da Unidade de lnvestigaço CIEQV - Centro de lnvestigaço em

Qualidade de Vida, corn a referência UIDP/04748/2020, projeto financiado por fundos nacionais inscritos no

orcamento da FCT— Fundaco para a Ciência e Tecnoiogia, nas seguintes condicöes:

Area cientIfica: Produço e Tecnologia Alimentar / Comportamentos Alimentares

Requisitos de admissão: estar habilitado(a) corn Licenciatura nas areas cientificas para as quals é aberto o

concurso. Estar inscrito em curso de mestrado, mestrado integrado ou doutoramento. Ter licença de conducão

válida para veIculos ligeiros da classe B.

Piano de trabaihos:

a) Colaboraço no desenvolvimento de projetos em curso na area do concurso, nomeadarnente recoiha de

dados (de trabalho de campo, IaboratOrio e questionários), lancamento e tratamento dos respetivos dados;

b) Apoio na elaboraçäo de posters, corn unicaçöes orals e relatórios;

c) Outras atividades inerentes e subjacentes ao desenvolvimento do(s) projeto(s),

d) Apoio na elaboracào de projetos de investigaco para candidaturas a financiamento externo.

Legisiacão e reguiamentacäo apiicávei: A concessào da Bolsa de lnvestigaco será realizada mediante a

celebraco de urn contrato entre o Instituto Politécnico de Santarém e o bolseiro, nos termos do Regulamento

de Bolsas de lnvestigaçào da Fundaçäo para a Ciência e a Tecnologia, l.P. (FCT) e do Estatuto do Bolseiro de

nvestigaço CientIfica (Lei n.2 40/2004 de 18 de agosto, na redacäo que Ihe foi dada pelo Decreto-Lei n.2

123/2019, de 28 de agosto)

Locai de trabaiho: : 0 trabalho será desenvolvido no CIEQV, Polo de Santarém, nas instalaçôes da Escola

Superior Agrária de Santarérn, sob a orientaçäo cientIfica da Professora Coordenadora Paula Lucia da Mata

Silvério Ruivo.
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Duracâo da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duraçäo de 9 meses, no renovável, corn início previsto em junho de

2022.

Valor do subsIdio de manutencâo mensal: 0 montante da bolsa corresponde a € 875,98, conforme tabela de

valores das bolsas atribuidas pela FCT, l.P. no Pals

o Bolseiro usufruirá de urn seguro de acidentes pessoais e, caso no se encontrem abrangidos por qualquer

regime de proteco social, podem assegurar a exercIcio do direito a seguranca social mediante adeso ao

regime do seguro social voluntário, nos termos previstos no Decreto-Lei n.9 40/89, de 1 de fevereiro. A

periodicidade de pagamento da bolsa é mensal.

Regime de atividade: Exclusividade, de acordo corn a regulamentaço aplicável.

Métodos de selecão: A avaliaço será feita mediante avaliaço curricular, entrevista de selecäo e Carta de

Motivaçào, e incidirá sobre o mérito do candidato, onde sero considerados e ponderados de acordo corn o

seguinte:

• Formacao académica (FA) (50%)

• Outra experiência profissional relevante para exercIcio da atividade pretendida (OEP) (20%)

• Entrevista (E) para aferir a adequaco do perfil do candidato as funçöes a desempenhar (20%)

Carta de motivaço (CM) (10%)

Aplicando-se a seguinte fOrmula para cálculo da nota final: NF (MC) = [FA*0,5 + OEP*0,2 + E*0,2 + CM*0,1]

0bservaco: Caso o(s) candidato(s) detentor(es) de habilitaçäo(oes) estrangeira(s) no apresente(m) a(s)

documento(s) comprovativo(s), em fase de candidatura, do reconhecimento do grau ou diploma estrangeiro e

da conversäo da classificaco para a escala de classificaço portuguesa, o jiri estabelece a conversäo, apenas

para efeitos do concurso, tendo por base as regras do regime legal aplicável ao reconhecimento de graus e

diplomas estrangeiros ou, quando impossIvel, aplica a classificacäo minima de 10 valores

Elegibilidade de candidatos: Sem prejuIzo do disposto nas normas aplicáveis a cada tipo de bolsa, so elegIveis

para atribuiçäo de bolsas Os:

a) Cidadäos nacionais ou cidadäos de outros Estados membros da Unio Europeia;

b) Cidadäos de Estados terceiros;
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c) Apátridas;

d) Beneficiários do estatuto de refugiado politico.

Composico do Jtri de Selecão:

Presidente: Professor Coordenador Principal José de Jesus Fernandes Rodrigues

12 Vogal — Professora Coordenadora Paula Lucia da Mata Silvério Ruivo

22 Vogal — Professora Adjunta Maria Adelaide Mota de Oliveira

12 Suplente — Professor Coordenador Artur José Guerra Amaral

22 Suplente — Professora Coordenadora Maria Paula de Sousa Ferreira da Silva Marinho Pinto

Forma de pubIicitacâo/notificaco dos resultados: 0 jiiri enviará aos candidatos, por e-mail, os resultados

provisOrios da avaliacäo (apresentado sob a forma das atas resultantes do processo de avaliaco). Os

resultados finais da avaliaço sero publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, no site

institucional do Instituto Politécnico de Santarém e do Centro de lnvestigaço em Qualidade de Vida.

Prazo de candidatura: 0 concurso encontra-se aberto no perIodo de 02 a 13 de maio de 2022 (10 dias üteis) e

os resultados da selecào seräo publicados ate ao dia 24 de maio de 2022.

Candidatura, formaIizaco e elementos documentais: as candidaturas deveräo ser obrigatoriarnente dirigidas

ao presidente de jun e remetidas por e-mail para o endereco coordenac1or.cieqgfijLcon através do envio

de carta de candidatura, com referéncia ao concurso, acompanhado dos seguintes documentos:

• Documento(s) comprovativo(s) da titularidade do grau académico e/ou diploma(s) exigido(s) no

concurso, preferencialmente corn indicacâo da media final e das classificaçöes obtidas por unidade

curricular. Os candidatos detentores de habilitacöes estrangeiras devem comprovar o seu grau

académico e diploma estrangeiro nos termos do Decreto-Lei n.o 66/2018, de 16 de agosto. Estes

documentos podem ser dispensados, em fase de candidatura, pela declaraço de honra constante no

formulário de candidatura, a qual so pode atestar factos ocorridos em data anterior a candidatura,

ocorrendo a verificação dessa condiço apenas na fase de contratualizaço da bolsa;

• Documento comprovativo de matrIcula e inscniço no ciclo de estudos indicado no aviso de

candidatura;
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• Curriculum Vitae atualizado do candidato;

• Documento(s) comprovativo(s) de outro(s) parâmetro(s) de avaliaço indicado(s) no aviso de

candidatura;

• Carta de motivação;

• Outras certificaçôes.

Prazos e procedimentos de recIamaco e recurso: Caso a deciso a tomar seja desfavorável a concesso da

bolsa requerida, os candidatos têm urn prazo de 10 dias iteis, após a data de divulgaço dos resultados da

avaliaco, para se pronunciarem, querendo, em sede de audiência prévia, nos termos previstos no Código do

Procedimento Administrativo.

NOTA 1: Os documentos comprovativos da titularidade de graus académicos ou diplomas, ou de

inscriço em grau académico ou diploma, podem ser dispensados em fase de candidatura, sendo

substituIdos por declaracào de honra do candidato, sendo obrigatória a verificacào dessa condico em

fase de contratualizaço da bolsa.

NOTA 2: Salientamos que as graus académicos obtidos em palses estrangeiros necessitam de

reconhecimento por uma lnstituiçào Portuguesa de acordo com o Decreto-lei n2. 66/2018, de 16 de

agosto e a Portaria n2. 33/2019, de 25 de janeiro. A apresentaco do reconhecimento é rnandatc5ria

para a assinatura do contrato. Mais informaco poderá ser obtida em:

,. Em condiçöes normais, a no entrega

do reconhecimento do grau, no prazo de trés meses a partir da data da comunicaco da aprovaco em

sede de avaliaço cientIfica, implica a nao concesso de balsa

Santarém, 15 de fevereiro de 2022

0 Presidente do Politécnico de Santarém

Joo Miguel Raimundo Peres Moutào
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