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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description
Cargo/posição/bolsa:
Bolsa de Técnico de Investigação (BTI) - sem grau académico
Referência: Projeto de Investigação Pontes Entre Agricultura Familiar e Agricultura Biológica,
do Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde, Unidade de I&D do Instituto
Politécnico de Viseu (PROJ/CI&DETS/CGD/0006)
Área científica genérica: Agricultural sciences
Área científica específica:
Resumo do anúncio:
Concurso para atribuição uma (1) Bolsa de Técnico de Investigação (BTI) – Sem Grau
Académico, no âmbito do Projeto de Investigação Pontes Entre Agricultura Familiar e
Agricultura Biológica, do Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde, Unidade de
I&D do Instituto Politécnico de Viseu (PROJ/CI&DETS/CGD/0006),
Texto do anúncio
Concurso para atribuição uma (1) Bolsa de Técnico de Investigação (BTI) – Sem Grau
Académico, no âmbito do Projeto de Investigação Pontes Entre Agricultura Familiar e
Agricultura Biológica, do Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde, Unidade de
I&D do Instituto Politécnico de Viseu (PROJ/CI&DETS/CGD/0006), nas seguintes condições:
Fonte de Financiamento: 510- Atividade 202 Área Científica: Ciências Agrárias 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. - Ensino
secundário completo, na área de Ciências e Tecnologias. Frequência de ensino superior em
Engenharia Agronómica. Formação em Agricultura Biológica. Condições Preferenciais: Será
valorizada a formação académica e científica, assim como a participação em atividades de
investigação, demostração e divulgação, a experiência profissional e os conhecimentos nas
seguintes áreas: Agricultura Familiar, Agricultura Biológica, Proteção de Plantas, Fitotecnia.
Plano de Trabalho: Colaboração em diferentes tarefas no contexto do Plano de Atividades,
nomeadamente na implementação e tratamento de dados do inquérito “Pontes entre
agricultura familiar e agricultura biológica” a responsáveis (chefes de exploração) de
explorações agrícolas familiares e na organização do evento e material de divulgação final.
Legislação e Regulamentação Aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica,
aprovado pela Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º
202/2012 de 27 de agosto, alterado pela Lei nº12/2013, de 29 de Janeiro e 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
de Setembro.Local de Trabalho e Orientação: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Viseu, sob a coordenação científica das Professoras
Adjuntas Cristina Amaro da Costa e Helena Esteves Correia. Duração da Bolsa: Com início
previsto em setembro de 2018, terá a duração previsível de 4 meses, não podendo exceder a
data limite para a conclusão do projeto. Valor do Subsídio de Manutenção Mensal: o montante
da bolsa corresponde a 565€, conforme tabela de valores das bolsas, anexa ao Regulamento
de Bolsas de Investigação Científica do IPV. Métodos de Seleção: As candidaturas serão
avaliadas tendo em conta o mérito do candidato e o seu currículo, podendo haver recurso por
parte do júri a uma entrevista onde se avaliará a capacidade de comunicação e os
conhecimentos adquiridos com os trabalhos já realizados, com a respetiva valoração: A.
Habilitação académica de base (30%); B. Experiência comprovada em atividades recentes de
investigação, demostração e divulgação no âmbito da área científica da candidatura (40%); C.
Entrevista (30%). Serão selecionados para a entrevista os três melhores classificados na
soma dos critérios A e B. Composição do Júri: Presidente do júri: Prof.ª Doutora Cristina
Isabel de Vitória Pereira Amaro da Costa, Professora Adjunta da Escola Superior Agrária de
Viseu Vogais Efetivos: Prof.ª Helena Maria Paiva Martins Esteves Correia, Professora Adjunta
da Escola Superior Agrária de Viseu Prof.ª Doutora Paula Maria dos Reis Correia, Professora
Adjunta da Escola Superior Agrária de Viseu Vogal Suplente: Prof.ª Daniela de Vasconcelos
Teixeira Aguiar da Costa, Equiparada a Assistente da Escola Superior Agrária de Viseu 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, sendo todos os candidatos notificados por correio eletrónico.
Prazo de candidatura e apresentação de candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de 14 a 28 de agosto de 2018. As candidaturas devem ser formalizadas através do
envio dos seguintes documentos: (1) Carta de candidatura motivacional devidamente datada
e assinada; (2) Curriculum Vitae detalhado com discriminação das classificações no ensino
secundário e nas unidades curriculares efetuadas no âmbito do curso de ensino superior
frequentado, e com contacto telefónico, correio eletrónico e 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 por correio
eletrónico para: ipv@sc.ipv.pt. Não são aceites candidaturas entregues em mão ou por CTT.
Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Outro
País: Portugal
Localidade: Viseu
Instituição de acolhimento: Instituto Politécnico de Viseu
Data limite de candidatura: 28 August 2018
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
Top of page

2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data
Instituição de contacto: Instituto Politécnico de Viseu (IPV)
Endereço:
Av. Cor. José Maria Vale de Andrade - Campus Politécnico
Viseu - 3504 - 510
Portugal
Email: ipv@sc.ipv.pt
Website: http://www.ipv.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Grau:

Ensino secundário completo

Domínio científico:

Not available
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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