
 

  
 

EDITAL N.º  088/2017 

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

Título: Uma Bolsa de Investigação (Licenciado) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de investigação (Licenciado) no âmbito do projeto 0254-

SABOR-SUR-6-E “ Laboratório para la innovación empresarial en mercados transfronterizos de alimentación y 

hostelaría”, Universidade do Algarve, no âmbito do Programa de Cooperação Territorial Europeia (CTE) transfronteiriço 

Espanha Portugal – POCTEP, nas seguintes condições: 

Área Científica: Tecnologia de Produtos de Base Biológica. 

Requisitos de admissão: A bolsa é destinada a Licenciados na área de Microbiologia, Engenharia Alimentar, 

Tecnologia e Segurança Alimentar ou áreas afins. O candidato deverá ter experiência laboratorial na área em que se 

desenvolve o plano de trabalhos.  

 

Plano de trabalhos:  

 

- Estudo da qualidade microbiológica e nutricional de produtos agroalimentares; 

- Estudo do prazo de validade de produtos alimentares; 

- Criação de cursos online (MOOCs) na área da qualidade microbiológica de alimentos em restauração e hotelaria;  

- Preparação de cursos práticos na área da produção de alimentos, incluindo alimentos processados, minimamente 

processados e bebidas. 

 

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 Departamento de Engenharia Alimentar da Universidade do 

Algarve sob a orientação científica da Doutora Célia Quintas. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 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 745€, 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: O método de seleção a utilizar será a avaliação do Curriculum (100%). A avaliação do 

Curriculum tem a seguinte valoração: Classificação final de Licenciatura (30%), mérito absoluto do  

 

 



 

  
 

 (40%), experiência laboratorial na área do plano de trabalhos a desenvolver (30%). O Júri reserva-se o direito de 

requisitar uma entrevista presencial caso existam candidatos cujo CV suscite duvidas ou cuja avaliação entre os 

candidatos seja similar. 

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

será constituído por: 

-     Professora Doutora Célia Quintas (Presidente do Júri); 

   -     Doutora Ludovina Galego (Vogal efetivo); 

-     Doutora Isabel Ratão (Vogal efetivo) 

-     Doutora Patrícia Nunes (Vogal Suplente); 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão enviados aos 

candidatos por e-mail com a lista ordenada por ordem de seriação dos candidatos. 

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

de 30/01/2018 a 12/02/2018. 

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/ Cartão de Cidadão / Passaporte; 

- Número de Identificação Fiscal; 

- Outros documentos comprovativos considerados relevantes 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Célia Quintas, Universidade do Algarve, Instituto 

Superior de Engenharia, Campus da Penha, 8005-139 Faro ou por email para cquintas@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, 27 de dezembro de 2017  

O Investigador Responsável 

 

 

 

Professor Doutor João Pinto Guerreiro 

 


