
EDITAL PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 

 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de duas Bolsas de Investigação (BI) no âmbito do 

projeto PROFRUTA, financiado pelo PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural), e 

promovido pela empresa Beecaramulo Lda. 

REQUISITOS DE ADMISSÃO: Os candidatos devem possuir o grau de mestre ou equivalente em 

Tecnologia e Segurança Alimentar, Nutrição, Química, Bioquímica, Microbiologia, ou áreas 

afins. 

OUTROS REQUISITOS: 

Capacidade de trabalho em equipa e interesse por investigação científica. 

Experiência na área de Química Analítica e Microbiologia. 

Capacidade de interacção com públicos diversificados como empresas e outras entidades. 

Dar-se-á preferência a candidatos inscritos no Programa Doutoral em Qualidade Alimentar e a 

mestres em Tecnologia e Segurança Alimentar, ambos da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Nova de Lisboa. 

DURAÇÃO DA BOLSA: A bolsa terá a duração de dois anos e meio, com início previsto em 

março de 2015, e renovável de 6 em 6 meses, mediante avaliação do relatório de actividades. 

VALOR DO SUBSÍDIO DE MANUTENÇÃO MENSAL: O montante da bolsa corresponde a 980€ 

(novecentos e oitenta euros), conforme tabela de valores das bolsas atribuídas pela FCT-MEC. 

PLANO DE TRABALHOS: Neste projeto pretendem-se estudar produtos naturais com potencial 

para utilização como biocidas ou suplementos nutracêuticos e a sua produção de acordo com 

requisitos de rastreabilidade e de controlo da sua actividade específica. 

LOCAL DE TRABALHO: O trabalho será desenvolvido principalmente nos laboratórios da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, sob a coordenação da Doutora 

Maria Margarida Gonçalves. 

MÉTODOS DE SELEÇÃO: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação 

curricular e adequação do perfil do candidato às necessidades do projeto, com a respetiva 

valorização de 40% correspondente à avaliação da candidatura; 40% competências técnicas de 

acordo com os requisitos e 20% entrevista. 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI DE SELEÇÃO: Doutora Maria Margarida Gonçalves, Engª Catarina 

Ferreira, Doutora Maria Paula Duarte, Doutora Benilde Mendes, Doutora Cláudia Sanchez Lara, 

Engª Maria do Carmo Martins. 

FORMA DE PUBLICITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS: Todos os candidatos serão 

notificados através de e-mail. 



PRAZO DE CANDIDATURA: O concurso encontra-se aberto no período de 16 de janeiro de 2015 

a 15 de fevereiro de 2015. 

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de candidatura, dirigida ao cuidado 

da Doutora Maria Margarida Gonçalves e compreendendo os seguintes elementos: Carta de 

motivação, curriculum vitae, certificado de habilitações e carta de recomendação. 

As candidaturas poderão ser enviadas por email para mmpg@fct.unl.pt, ou por correio para: 

 

Maria Margarida Gonçalves 

Departamento de Ciências e Tecnologia da Biomassa 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa 

Campus da Caparica, 2829-516 Caparica, Portugal 


