
 

   
 

 

EDITAL N.º  066/2017 

ANÚNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D  

Título: 1 Bolsa de Investigação – Mestre 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa(s) de Investigação (BI) - Mestre no âmbito do Projeto nº CRESC 

I&DT nº 17676 - "XtremeGourmet - Plantas Extremófilas na Cozinha Gourmet”, financiado pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, do Portugal2020, Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional nas seguintes condições: 

Área Científica: Bioquímica 

Requisitos de admissão: Licenciatura e Mestrado em Bioquímica, Biotecnologia, Engenharia Alimentar, Biologia ou áreas 

afins. 

Plano de trabalhos:  

Durante o período de vigência da bolsa o bolseiro irá desempenhar as seguintes tarefas: 

1) Preparação de material biológico (secagem, moagem, armazenamento) 

2) Avaliação do perfil nutricional das plantas colhidas e produzidas durante o projeto (composição proximal, fibras 

alimentares, vitaminas, compostos fenólicos, minerais, ácidos gordos, aminoácidos) 

3) Preparação de extratos 

4) Avaliação de atividades biológicas (antioxidante, antidiabética, neuroprotetora) 

5)  Elaboração de fichas de especificações das plantas 

6) Avaliação da qualidade microbiológica 

7) Avaliação da qualidade físico-química  

8) Otimização das técnicas de “branqueamento” não-térmicas aplicadas aos produtos em estudo (radiação UV-c, 

ultrasonicação, ozonização e combinação destes processos. 

9) Estudos de tempo de prateleira com diferentes condições de armazenamento para os produtos frescos e 

desidratados 

10) Realização de testes de avaliação sensorial 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei nº 40/2004, 

de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei nº 

233/2012, de 29 de outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 9 de Julho e 

Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT em vigor, 

(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf). 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Faculdade de Ciências e Tecnologia e no Instituto Superior de 

Engenharia da Universidade do Algarve, sob a orientação científica das Professoras Luísa Barreira e Margarida Vieira. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em Janeiro de 2018. O contrato de bolsa 

poderá eventualmente, ser renovado até ao máximo da duração do projeto. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 980,00, conforme tabela de valores 

das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga 

mensalmente por transferência bancária. 

 

 



 

   
 

 

Métodos de seleção: Avaliação curricular com a valoração de: 

1) Classificação final de Licenciatura e Mestrado (20%) 

2) Experiência na utilização de técnicas analíticas, nomeadamente: espectrofotometria de absorção molecular UV-

vis, técnicas de absorção ou emissão atómica, HPLC, GC-MS (10%) 

3) Experiência na determinação de atividade antioxidante, antidiabética e neuroprotetora via ensaios de inibição 

enzimática (10%) 

4) Experiência em análises laboratoriais físico-química, microbiológica e sensorial (20%) 

5) Experiência em processamento térmico e não térmico, cinéticas de degradação e modelização matemática (20%) 

6) Conhecimento de materiais de embalagem de alimentos e experiência na determinação de tempo de prateleira 

destes (20%). 

 

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção, formado por três Doutores efetivos e 1 suplente, será 

constituído por: 

Margarida Vieira (Presidente do Júri); 

Célia Quintas (Vogal efetivo); 

Luísa Barreira (Vogal efetivo); 

Rui Cruz (Vogal Suplente) 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista 

ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público da Universidade do Algarve, sendo o candidato(a) 

aprovado(a) notificado através de email. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 

07/12/2017 a 21/12/2017. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos 

seguintes documentos:  

- Curriculum Vitae; 

- Certificado de Habilitações; 

- Bilhete de Identidade / Passaporte; 

- Número de Identificação Fiscal; 

- Outros documentos comprovativos considerados relevantes 

As candidaturas deverão ser remetidas por e-mail para: Universidade do Algarve, ao cuidado da Prof. Margarida Vieira 

(mvieira@ualg.pt). 

A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito 

do Projeto em referência, caso não se venha a efetivar a outorga do respetivo contrato com a entidade financiadora. 

Universidade do Algarve, 30 de Outubro de 2017  

O Investigador Responsável 

 

 

Prof. Doutora Luísa Barreira 

 


