
Instituto Politécnico de Beja
• •

Rua Pedro Soares, 5/N
• • Campas do IPReja Apartado 6155
• 7800-295 Raial PÚRTUGAL

..
Tel ÷351 234 311 400 Fax: +351 2S4 314 401

E-n,ail: geral@ipbeja.pt

1 1 ej a NIF. 630 038 671

l7’.S III li (1 (il 1 1C Nl( f)

Dt B[JA wwwJpbeja.pt

EDITAL (Bolsa de Investigação Científica — Recrutamento de Bolseiro no âmbito do projeto de investigação,
“GreenEcoRoxo. Utilização de leitos flutuantes para melhoria da qualidade de massa de água superficial”
ÓRGÃO/SERVIÇO/UNIDADES (Escola Superior Agrária)
DATA (06/10/2020)

BOLSA(S) DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA (5)

Referência: Despacho N.2 112/PIPB/2020

Título: BI — Bolsa de Investigação 1 N. de vagas: uma

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa, na tipologia BI- Bolsa de Investigação no âmbito
do projeto de l&D “GreenEcoRoxo. Utilização de leitos flutuantes para melhoria da qualidade de massa de
água superficial”, com referência PDR2O2O-101-030895, financiado pelo PDR 2020, a desenvolver no lPBeja
nas seguintes condições:

Área Científica: Engenharia do Ambiente.

Requisitos de admissão: Estudantes de mestrado com licenciatura em Engenharia do Ambiente, ou em áreas
afins;
Forte motivação para o tipo de trabalho a realizar no âmbito do Projeto;
Privilegia-se experiência de trabalho anterior em técnicas analíticas para caracterização físico- química de
águas superficiais e plantas;
Facilidade de elaboração de relatórios escritos e trabalho com folhas de cálculo;
Bons conhecimentos de inglês a nível de oralidade, leitura e escrita.

Plano de trabalhos: As atividades a desenvolver pelo bolseiro enquadram-se na avaliação de desempenho
de um sistema de leitos flutuantes (à escala piloto e real) na dinâmica da qualidade da Água do Perímetro
de Rega do Roxo. As tarefas passarão pela manutenção dos leitos flutuantes, pela caracterização físico-
química periódica da água em reabilitação, pela caracterização físico-química periódica da biomassa vegetal
dos leitos e pelo tratamento dos resultados analíticos obtidos.
Pretende-se, ainda, a colaboração na elaboração de material científico de divulgação dos resultados do
projeto.

Legislação e regulamentação aplicável: A bolsa é atribuída ao abrigo da Lei n2 40/2004, de 18 de Agosto
(Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia em vigor, Regulamento n.2 950/2019, de 16 de
dezembro, (www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt).

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior Agrária de Beja do Instituto Politécnico
de Beja sob a orientação científica do Professora Doutora Maria Teresa Borralho Marques dos Carvalhos.
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Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 14 meses, com início previsto em novembro de 2020. O
bolseiro estará sujeito a avaliação trimestral podendo ser dispensado se o seu desempenho for considerado
inadequado.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 798,00 €, conforme tabela
de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, l.P. no país
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O pagamento da bolsa será feito mensalmente por transferência
bancária.

Métodos de seleção: Os critérios de avaliação, por ordem decrescente de valorização, são:

1) Curriculum académico relevante para a área de abertura do concurso (AC)
(escala de O a 20 valores):

i) Adequação da área formação académica à área científica do projeto e respetiva classificação
final;

ii) Experiência de investigação, ou de realização de trabalhos experimentais, no âmbito do tema
do projeto;

iii) Outros elementos relevantes de avaliação curricular para o desenvolvimento do projeto.

2) Entrevista de seleção caso se considere necessário (E) (escala de O a 20 valores):

iv) Capacidades e aptidões profissionais e pessoais do candidato para as funções a
desempenhar.

Fórmula de cálculo e/ou ponderadores dos critérios de avaliação:

CF= [(3(AC)+ 2(E)J/5

Em que CF- Classificação Final

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Maria Teresa Borralho Marques dos Carvalhos

Vogal: Anabela Cândida Ramalho Durão

Vogal: Maria Adelaide Araújo de Almeida

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Forma de publicitação/notificação dos resultados: a
publicação do concurso é efetuada no portal www.eracareers.pt e em www.ipbeia.pt.

A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como o projeto de lista de classificação final, resultante do
processo de seleçüo, serão divulgados através de correio ele trónico dirigido aos candidatos.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período
de 29 de outubro de 2020 a 11 de novembro de 2020, prazo de apresentação de candidaturas não inferior a
10 dias úteis.

Submissão de candidaturas: Entrada no Serviço de Expediente e Arquivo do Instituto Politécnico de Beja até
às 16 horas do dia indicado no ponto anterior.

Documentos a apresentar: Os candidatos deverão enviar requerimento com modelo constante no anexo 4,
disponível emhttps://www.ipbeia.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Paginas/RegulamentosBolseiros.aspx,
com referência a este anúncio, para o endereço a seguir indicado, acompanhada de curriculum vitae e
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documento comprovativo das habilitações académicas, com indicação da classificação final, juntando outros
documentos que considerem relevantes para a apreciação final.

Endereço:

Instituto Politécnico de Beja

Serviço de Expediente e Arquivo — SEA — Despacho n.2 112/PIPB/2020

Rua Pedro Soares, s/n — Campus do IPBeja

7200-295 Beja

Beja, 6 de outubro de 2020

O Presidente do Instituto Politécnico de Beja

João Paulo de Almeida Lança Trindade
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