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EDITAL (Bolsa de Investigação Científica — Recrutamento de Bolseiro no âmbito do projeto de investigação,
IMPECAF — Impactos de Eventos Climáticos Extremos nos Sistemas Agrícolas e Florestais:
Desenvolvimento de Modelos de Análise de Risco
ÓRGÃO/SERVIÇO/UNIDADES (Escola Superior Agrária)
DATA (23/12/2020)

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

Referência: Despacho N. 144/PIPB/2020

Título: BIl — Bolsa de Iniciação à Investigação 1 N. de vagas: uma

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Iniciação à Investigação Científica no
âmbito do projeto de l&D “IMPECAF — Impactos de Eventos Climáticos Extremos nos Sistemas
Agrícolas e Florestais: Desenvolvimento de Modelos de Análise de Risco”, com referência
PTDC/CTA-CLI/2$902/2017, financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e
Tecnologia, a desenvolver no Instituto Politécnico de Beja, nas seguintes condições:

Área Científica: Ciências Agrárias

Requisitos de admissão: Os candidatos deverão encontrar-se, de momento, a frequentar o curso
de licenciatura na área da Agronomia ou afim. Os candidatos deverão ter licença de condução válida
para veículos ligeiros da classe B e autonomia na deslocação aos campos experimentais do projeto.

Como competências preferenciais, devidamente comprovadas, destacam-se: possibilidade de
conclusão do curso de licenciatura no ano letivo 2020/2021; frequência, com aprovação, de
Unidades Curriculares nas áreas da fruticultura, horticultura, culturas arvenses e da rega;
experiência de trabalho no domínio das culturas regadas.

Plano de trabalhos: O bolseiro irá apoiar as seguintes atividades: recolha de dados agronómicos no
âmbito da validação dos modelos de previsão dos eventos meteorológicos extremos associados às
alterações climáticas; apoio a estudos sobre medidas de adaptação dos sistemas de agricultura às
alterações climáticas, tendo por objetivo uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos ao nível
da parcela; apoio à elaboração de relatórios; participação em sessões técnicas de divulgação do
projeto.

O trabalho desenvolvido, assim como os relatórios produzidos, poderão adequar-se às atividades
desenvolvidas no âmbito da Unidade Curricular Estágio do curso de licenciatura.
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Legislação e regulamentação aplicável: A bolsa é atribuída ao abrigo da Lei n240/2004, de 1$ de
agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e o Regulamento de Bolsas de Investigação
da ECI, 1. P, Regulamento n2 950/2019, de 16 de dezembro.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico
de Beja, nos campos experimentais e locais de divulgação dos resultados do projeto IMPECAF, sob
a orientação científica da Professora Doutora Sofia Ramôa e Professor Doutor Pedro Oliveira e Silva.

Duração da bolsa: Contrato com a duração até ao fim do projeto: 30-09-2021. Início previsto em
fevereiro de 2021.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 416,12 €, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.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 importância são:

a) Adequação do perfil do candidato aos fins a que a bolsa se destina;

b) Experiência anterior.

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

Classificação final = 0.85 * a) + 0. 15 * b)

com a) e b), classificadas numa escala de O a 20 valores.

Composição do Júri de Seleção:

— Presidente: Sofia Teresa Assunção Ramôa

— Vogal Efetivo: Pedro Manuel do Vale Oliveira e Silva

— Vogal Efetivo: Nuno Manuel Ramos dos Santos Beja

— Vogal Suplente: Humberto Manuel Índio Tomas Chaves

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.ipbeja.pt.

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

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto
no período de 12/01/2021 a 25/01/2021.

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.
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Documentos a apresentar: Os candidatos deverão enviar requerimento, com referência a este
anúncio, para o endereço a seguir indicado, acompanhada de curriculum vitae e documento
comprovativo de inscrição em licenciatura com a classificação de todas as unidades curriculares
obtidas até à data; documento que comprove a licença de condução válida para veículos ligeiros da
classe B; documento em que esteja expresso a autonomia, por parte do candidato, na deslocação
aos campos experimentais do projeto; documentos comprovativos dos requisitos preferenciais,
juntando outros que considerem relevantes para a apreciação final.

Endereço:

Instituto Politécnico de Beja

Serviço de Expediente e Arquivo — SEA - Despacho n.2 144/PIPB/2020

Rua Pedro Soares, s/n — Campus do lPBeja

7800-295 Beja

Beja, 23 de dezembro de 2020

O Presidente do Instituto Politécnico de Beja

João Paulo de Almeida Lança Trindade
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