
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS 

 

Título: Bolsa de Investigação para Licenciado 

 

Encontra-se aberto concurso, para apresentação de candidatura a uma Bolsa 

de Investigação para licenciado, no âmbito do Projeto de Investigação 

PROJ/CI&DETS/2016/0008: «Psycho-social motivations associated with food choices 

and eating practices (EATMOT)» do Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e 

Saúde, Unidade de I&D do Instituto Politécnico de Viseu (Refª UID/Multi/04016/2016) 

nas seguintes condições: 

Fontes de Financiamento: 319 - atividade 202- Investigação 

Área Científica: Ciências Alimentares e da Nutrição 

 

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. 

- Os candidatos deverão possuir licenciatura em Qualidade Alimentar e Nutrição ou em 

Nutrição Humana e Qualidade Alimentar. 

 

Condições preferenciais:  

- Encontrar-se a frequentar mestrado em área científica compatível com a área na qual 

se desenvolve o projeto de investigação: Ciências Alimentares ou da Nutrição. 

- experiência em elaboração de questionários, realização de inquéritos, tratamento 

estatístico e análise de resultados;   

- capacidade de autonomia e coordenação de equipas; 

- domínio da língua inglesa falada e escrita; 

- domínio de ferramentas de tratamento estatístico como SPSS ou R ou Statistica; 

- publicação de trabalhos científicos e apresentações em congressos e conferências; 

- elevada motivação para trabalhar em equipa e boa capacidade de comunicação 

interpessoal. 

 

Plano de Trabalhos e objetivos a atingir: 

• Contribuir para a elaboração do instrumento utilizado na pesquisa; 

• Fazer recolha de dados, através do preenchimento de questionários; 

• Fazer o tratamento estatístico dos dados recolhidos, utilizando para tal 

ferramentas informáticas apropriadas; 

• Fazer a análise crítica dos resultados; 



• Preparar material para divulgação técnica e científica. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto, alterada e 

republicada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012 de 27 de agosto (Estatuto do bolseiro de 

Investigação Científica); 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 e Orientação: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior 

Agrária de Viseu, sob a orientação científica da Professora Doutora Raquel de Pinho 

Ferreira Guiné. 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, não renovável, com início 

previsto em Maio de 2017. 

 

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 Científica do IPV. 

 

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 = 0.6×AC + 0.4×ES   [em que AC = 0.6×HA + 0.4×EP] 

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

Seleção, HA = Habilitações Académicas e EP = Experiência Profissional, e em que 

todos os parâmetros são expressos na escala de 0 a 20 valores. 

Apenas serão selecionados para a entrevista os candidatos que obtenham na 

Avaliação Curricular uma classificação igual ou superior a 14 valores. 

 

Composição do Júri:  

Presidente do júri: Prof.ª Doutora Raquel de Pinho Ferreira Guiné, Professora 

Coordenadora com Agregação da ESAV 

Vogais Efetivos:  

Prof.ª Doutora Paula Maria dos Reis Correia, Professora Adjunta da ESAV 

Prof. Doutor Fernando Jorge Andrade Gonçalves, Professor Adjunto da ESAV 

Vogais Suplentes: 



Profª Doutora Manuela Maria da Conceição Ferreira, Professora Coordenadora da 

ESSV 

Prof. Doutor João Carlos Gonçalves, 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 da 

Escola Superior Agrária de Viseu, sendo o(a) candidato(a) selecionado(a) notificado(a) 

através de email. 

O modelo de contrato e os relatórios finais a elaborar pelo bolseiro e pelo orientador 

ou coordenador são os que se encontram anexos ao Regulamento de Bolsas de 

Investigação do IPV. 

 

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

aberto no período de 5 de abril de 2017 a 20 de abril de 2017. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio dos seguintes 

documentos: 

(1) Carta de candidatura motivacional devidamente datada e assinada; (2) Curriculum 

Vitae detalhado e com contacto telefónico, correio eletrónico (devidamente datado e 

assinado); (3) 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/CI&DETS/2016/0008-

BIL1 para: presidencia@esav.ipv.pt. Não são aceites candidaturas entregues em mão 

ou por CTT. 

 

O Presidente do Instituto 

Eng.º Fernando Sebastião 


