
 

 

EDITAL N.º 074/2017 

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

Titulo: Uma Bolsa de Investigação (Mestre) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (Mestre) no âmbito do contrato de 
prestação de serviços entre a Universidade do Algarve e a VAISA S.A., PS/UAlg VAISA- Agricultura Intensiva S.A, nas 
seguintes condições: 

Área Científica: Ciência Agrárias 
 
Requisitos de admissão: Os critérios de admissão e os requisitos de avaliação das candidaturas, estando indicada 
a ponderação entre parêntesis, serão os seguintes: 
 

1. Possuir mestrado no domínio das Ciências Agrárias (20 %);  
2. Ter experiência extracurricular (50 %) relevante em áreas do domínio do projeto designadamente:  

i) Experiência na instalação e acompanhamento de ensaios de campo e em hidroponia; 
ii) Experiência laboratorial para a determinação de atividades enzimáticas, especificamente da quelato 

de ferro redutase 
iii) Experiência nos procedimentos laboratoriais de determinação da composição mineral de material 

vegetal, incluindo das metodologias de Espectrofotometria de Absorção Atómica (EAA)  
iv) Domínio enquanto utilizador de programas de estatística, como seja o SPSS; e  

3. Possuir publicações na área da nutrição vegetal (30 %). 
 

 
Plano de trabalhos: Neste trabalho, pretendem-se identificar possíveis problemas nutricionais na origem da 
emissão de folhas amarelas em algumas camas da empresa VAISA, SA. Para atingir este objetivo geral, serão colhidas 
diversas amostras foliares para avaliação nutricional. O material vegetal será disponibilizado pela empresa (VAISA).  
O Bolseiro será responsável pela manutenção do ensaio e realização das diferentes análises fisiológicas de validação 

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 nos laboratórios da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade do Algarve e VAISA S,A em Almancil sob a orientação científica da Professora Doutora Maribela Pestana 
Correia. 
 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 4 meses, com início previsto em Dezembro de 2017. 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, 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: Os métodos de seleção a utilizar serão baseados na avaliação curricular e em caso de dúvida 
e caso o júri assim o delibere, será efetuada uma entrevista. Caso seja determinada a necessidade de efetuar uma 
entrevista, e só nesta situação, a entrevista terá uma valoração de 45% (9 pontos) e a avaliação curricular de 55 % 
(11 pontos). 

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção, formado por três Doutores e 1 suplente, será 
constituído por: 
  
- Maribela Pestana Correia (Presidente do Júri); 
 
- Pedro José Correia (Vogal Efetivo); 
 
- Amílcar Marreiros Duarte (Vogal Efetivo); 

 

M - 2 



 

 

 
 
 
- Gustavo Nuno Barbosa Nolasco (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 do edifício 8 do Campus de Gambelas da 
UALG, 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 14/12/2017 a 28/12/2017. 

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 correio para: Professora Doutora Maribela Pestana Correia, 
Universidade do Algarve /FCT-EDF 8, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª: PS/UAlg VAISA- Agricultura 
Intensiva S.A  ou por email para fpestana@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, sempre que o financiamento não se venha a efetivar. 

 

Universidade do Algarve, 23 de novembro de 2017 

O Investigador Responsável 

 

 

 

Profª. Doutora Maribela Pestana Correia 

 

 

 

 

 


