
 

Encontra-se aberto concurso para 1 Bolsa de Investigação (BI - licenciado), no âmbito 

do Projeto de Investigação: Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região 

Centro, com a referência CENTRO-04-3928-FEDER-000014, nas seguintes condições: 

 

Fonte de Financiamento: FEDER – FF 413 

 

Área Científica: Ciência e Tecnologia do Alimentos 

 

Requisitos de admissão: 

- Os previstos no art.º 13º do Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do IPV, 

publicado em diário da República n.º 188, 2ª série de 25 de setembro de 2015. 

- Licenciatura na área 541 – Indústrias Alimentares 

 

Condições preferenciais: Experiência profissional em atividades técnico-científicas na 

área 541 – Indústrias Alimentares; elevada motivação para trabalhar em equipa e boa 

capacidade de comunicação interpessoal; capacidade de autonomia e de gestão de 

projetos; conhecimentos de técnicas de recolha e tratamento de dados, capacidade 

para desenvolver estudos e atividades de formação na área das Indústrias Alimentares; 

capacidade de escrita em língua portuguesa e inglesa; capacidade para deslocação na 

região Centro de Portugal. 

 

 

Plano de Trabalho: O bolseiro será integrado nas atividades de apoio ao projeto, tais 

como, mas não limitadas, a:  

1) Revisão bibliográfica sobre o objeto de estudo 

2) Atividades inerentes à implementação e realização da Escola de Queijeiros(as) 



3) Elaboração dos dossiês do pastor (individuais) de inovação e de boas práticas 

de higiene e segurança alimentar e controlo da qualidade do leite para a 

produção do queijo DOP 

4) Atividades inerentes à implementação e realização da Escola de Pastores - 

Projeto Piloto 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto (Estatuto do 

Bolseiro de Investigação Científica) alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 

202/2012 de 27 de agosto e pelo Decreto-lei nº 89/2013 de 9 de julho; Regulamento 

de Bolsas de Investigação Científica do Instituto Politécnico de Viseu, publicado por 

despacho n.º 10713/2015, no DR, 2ª Série N.º 188 de 25/09. 

 

Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior Agrária de Viseu e 

na região DOP do Queijo Serra da Estrela, sob a orientação científica do Prof. Doutor 

António Monteiro. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: o montante da bolsa corresponde a 745€, 

conforme tabela de valores das bolsas anexa ao Regulamento de Bolsas de 

Investigação do IPV. 

 

Duração da bolsa: A bolsa tem início previsível em 1 de abril de 2019, com duração, 

também previsível, de 21 meses, não podendo ultrapassar a data do términus do 

projeto – 31.12.2020. 

 

Métodos de seleção e seriação: Os métodos de seleção e seriação a utilizar serão os 

seguintes: Avaliação Curricular e Entrevista de Seleção. 

A Classificação final, usada para a seriação dos candidatos, é expressa na escala de 0 a 

20 valores e é dada pela seguinte fórmula:  

CF = 0.5*AC + 0.5*ES   [em que AC = 0.4*HA + 0.6*EP] 

sendo CF = Classificação Final, AC = Avaliação Curricular, ES = Entrevista de Seleção, HA 

= Habilitações Académicas e EP = Experiência Profissional, e em que que todos os 

parâmetros são expressos na escala de 0 a 20 valores. 

 



 

Composição do Júri:   

Presidente do júri:  

Prof. Doutor António Manuel Cardoso Monteiro, Professor Adjunto da ESAV.  

Vogais Efetivos:  

Prof.ª Mestre Ana Cristina Vilas Boas Correia, Professora Adjunta da ESAV. 

Prof. Mestre Paulo Barracosa Correia da Silva, Professor Adjunto da ESAV. 

Vogais Suplentes: 

Prof. Mestre Fernando Alexandre Almeida Esteves, Professor Adjunto da ESAV. 

Prof. Mestre José Manuel Gomes Moreira da Costa, Professor Adjunto da ESAV. 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação 

serão publicitados, em lista ordenada e afixada em local visível e público dos Serviços 

Centrais do Instituto Politécnico de Viseu, e notificados aos candidatos através de 

email. 

 

Prazo de candidatura e apresentação de candidaturas: O concurso encontra-se aberto 

no período de 11/03/2019 a 22/03/2019. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio dos seguintes documentos: 

Carta de candidatura motivacional (datada e assinada); Curriculum Vitae, detalhado, 

datado e assinado, com contacto telefónico, correio eletrónico; Fotocópia dos 

documentos comprovativos das habilitações 

 

Todos os documentos acima indicados devem ser organizados em formato PDF e 

enviados obrigatoriamente via email, com a referência PROJ/PVFQRC-BIL2 para: 

ipv@sc.ipv.pt. Não são aceites candidaturas entregues em mão ou por CTT. 

 

O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu 

 

 


