
 

  
 

EDITAL N.º 083/2017 

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

Título: Uma bolsa (BI) - Mestre 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa(s) de Investigação (BI) - mestre no âmbito do Projeto: 

MAR-02.01.01-FEAMP-0054 – “HIPPONUTRE - Cultivo de cavalo marinho de focinho comprido, Hippocampus 

guttulatus: Optimização zootécnica e avaliação dos requisitos nutricionais” /Universidade do Algarve, financiado pelo 

Programa Operacional MAR2020, Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), nas seguintes 

condições: 

Área Científica: Aquacultura ou áreas afins como Biologia, Biologia Marinha, Engenharia Zootécnica, Produção 
Animal. 

Requisitos de admissão:  

- Possuir grau de mestre na área científica supra citada. 

- Possuir carta de condução de categoria B. 

- Possuir certificação nos termos da alínea a) do nº2 do Artº 31º do Decreto-Lei n.º 113/2013, de 7 de Agosto. 

- Possuir disponibilidade para trabalhar fora de horas e/ou fins-de-semana sempre que o trabalho a realizar assim o 
determine. 

- Possuir robustez fisica e disponibilidade para trabalho diário em ambiente natural necessário à captura de alimento 

vivo a utilizar nas experiências constantes do plano de trabalho do projecto. 

Plano de trabalhos:  

1.  Trabalho diário ao nível do desenvolvimento de tarefas relacionadas com o cultivo e reprodução do cavalo marinho 

de focinho comprido, Hippocampus guttulatus, as quais incluem a apanha de alimento vivo nas lagoas circundantes 

da estação do Ramalhete. 

2. Colaboração nas tarefas de preparação de experiências e de amostragem em todas as fases do projecto, 

nomeadamente: i) Avaliação do aprovisionamento nutricional necessário aos adultos de cavalo marinho de focinho 

comprido, a sua transposição e impacto fisiológico para os embriões em desenvolvimento. ii) Determinar a 

digestibilidade, utilização proteica e suplementação de lisina no metabolismo dos amino ácidos em juvenis de cavalo 

marinho de focinho comprido, H. guttulatus, iii) Determinar com exactidão o metabolismo do consumo de ácidos 

gordos na dieta do cavalo marinho de focinho comprido, H. guttulatus e iv) Avaliação de aspectos zootécnicos e 

nutricionais necessários à elaboração de um produto/dieta artificial de enriquecimento para alimento vivo (Artemia 

salina) a utilizar como alimento nas fases inciais de vida do cavalo marinho de focinho comprido. Pretende-se com 

este conjunto de experiências melhorar a eficiência de cultivo desta e de outras espécies de cavalos marinhos.  

3. Assegurar, em regime de rotação, as tarefas de manutenção dos animais durante o fim-de-semana e/ou feriados. 

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 no Laboratório de Biologia Pesqueira (edifício 7, laboratório 1.19) 

e na Estação de Aquacultura do Ramalhete da Faculdade de Ciências e Tecnologia  da Universidade do Algarve, sob a 

orientação científica do Doutor Jorge Afonso Martins da Palma. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em Fevereiro 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 directamente pela FCT, I.P. no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será 

paga mensalmente por transferência bancária. 

Métodos de seleção: 

1. Possuir grau de mestre em Pescas e Aquacultura ou áreas afins (avaliado qual o mestrado e a classificação final do 

mesmo). (Factor de poderação - 25%) 

2. Possuir experiência prévia de manutenção e cultivo de peixes. (Factor de poderação - 25%)  

3. Possuir experiência prévia no desenvolvimento de experiências de zoo-tecnologia e nutrição em peixes. (Factor de 

poderação - 40%)  

4. Possuir conhecimentos de informática ao nível do utilizador. (Factor de poderação - 5%)  

5. Domínio da língua inglesa, escrita e falada. (Factor de poderação - 5%) 

 

Composição do Júri de Selecção: O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores efectivos e 1 

suplente, será constituído por: 

- Jorge Afonso Martins da Palma (Presidente do Júri); 

- José Pedro Andrade e Silva Andrade (Vogal efectivo); 

- António de Vilhena Sykes (Vogal efectivo); 

- Francisco Miguel de Sousa Leitão (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 junto ao gabinete 2.80, edifício 7 da faculdade dde 

Ciências eTecnologia 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 18/01/2018 a 31/01/2018. 

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

dos seguintes documentos:  

- Curriculum Vitae; 



 

  
 

- Cópia do Certificado de Habilitações; 

 

- Cópia do Bilhete de Identidade / Passaporte;  

- Cópia do Número de Identificação Fiscal; 

- Carta de motivação, com referência sobre a disponibilidade para o cumprimento dos requisitos de admissão. 

- Outros documentos comprovativos considerados relevantes para cumprir com os requisitos de admissão e 

relevantes para a avaliação.  

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Dr. Jorge Palma, Universidade do Algarve Gabinete 

2.80, Edifício 7, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, ou por email para jpalma@ualg.pt. Em ambos deve ser referido 

a Ref.ª do Edital. 

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

do Projecto em referência, sempre que o financiamento não se venha a efetivar. 

Universidade do Algarve, 12 de Dezembro de 2017  

      O Investigador Responsável 

 

 

Doutor Jorge Palma 

 


