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 Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do Projecto 
“NOVIWAM – Novel Integrated Water Management Systems for Southern 
European Regions” (Grant Agreement  Nº 245460) 
 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do 
Projecto “NOVIWAM – Novel Integrated Water Management Systems for Southern 
European Regions”, financiado pelo 7º Programa Quadro (SP4-Capacities) da Comissão 
Europeia. 
 
Área Científica: Ciência e Engenharia do Ambiente e áreas afins 

Requisitos de admissão: Licenciatura na área de Engenharia Química e Biológica 

Plano de trabalhos: Pretende-se que o Bolseiro exerça actividades relacionadas com a 
implementação das medidas definidas no plano de acção conjunto (Joint Action Plan), 
bem como participar em Staff Exchange com os restantes parceiros do projecto. 
Pretende-se ainda que o bolseiro participe na disseminação do projecto na área de 
acção dos parceiros (região euro-mediterânea e do mar negro) através de artigos 
científicos e participação em congressos. Este trabalho será realizado em cooperação 
com os restantes parceiros do projecto NOVIWAM.  

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto 
do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e 
Qualificação de Recursos Humanos 2010. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Engenharia Biológica, 
Instituto em Biotecnologia e Bioengenharia da Universidade do Minho, sob a 
orientação da Doutora Regina Nogueira. 

Duração da bolsa: Duração de 12 (doze) meses, com início previsto para 1 de 
fevereiro de 2012, eventualmente renovável, conforme regulamento de formação 
avançada de recursos humanos da FCT 

 (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt/).  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante mensal da bolsa será de 745 
euros, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no 
País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). 

Métodos de selecção: Os métodos de selecção terão em conta o mérito do candidato, 
considerando os parâmetros da formação académica (50%) e perfil curricular (50%). 

Composição do Júri de Selecção: O júri é presidido pela Doutora Regina Nogueira e 
pelos vogais Doutor José Maria Oliveira e Doutor João Monteiro Peixoto. 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação 
serão publicitados através de lista ordenada por ordem de classificação, no seguinte 
endereço de internet: www.ceb.uminho.pt/, sendo o candidato aprovado notificado 
através de e-mail.  

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso 
encontra-se aberto no período de 28 de dezembro de 2011 a 10 de janeiro de 2012. As 
candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Carta de motivação, Curriculum 
Vitae, e cópia do Certificado de habilitações. 

As candidaturas deverão ser enviadas para o seguinte endereço:  

Universidade do Minho 
Centro de Engenharia Biológica 
A/C Doutora Regina Nogueira 
Campus de Gualtar 
4710-057 Braga 
Ou por correio electrónico para 
regina@deb.uminho.pt 
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