
 

 
 
 
 
 
 

 
Concurso para Atribuição de Bolsa de Investigação C ientífica 

 
Encontra-se aberto um concurso para atribuição de Bolsa de Investigação Científica  (BI) no âmbito 
do Projecto “Desenvolvimento de um processo de produção de biosu rfactantes a partir de 
matérias-primas de baixo custo ” nas seguintes condições: 
  
1. Duração e Regime de Actividade – Duração de 6 meses, com início a 15 de Fevereiro de 2012, 
em regime de exclusividade, conforme regulamento de formação avançada de Recursos Humanos da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).  
 
2. Local de Trabalho – Decorrerá nas instalações do Dep. de Engenharia Biológica, Universidade do 
Minho, Campus de Gualtar em Braga. 
 
3. Objectivos de Actividade e Orientação Científica  – O bolseiro será integrado na equipa de 
trabalho do projecto “Desenvolvimento de um processo de produção de biosurfactantes a partir de 
matérias-primas de baixo custo” sob orientação científica do Prof. José Teixeira e da Dra Lígia 
Rodrigues. O objectivo principal do trabalho é explorar o potencial de utilização de recursos naturais 
de baixo custos como matéria-prima alternativa para a produção de biosurfactantes. 

 
4. Requisitos de Admissão – Os candidatos à Bolsa de Investigação Científica (BI) deverão 
preferencialmente satisfazer os seguintes requisitos: 

� Mestrado em Engenharia Biológica ou áreas afins; 
� Conhecimentos na área de fermentação; 
� Razoável domínio da língua inglesa. 

 
5. Critérios de Avaliação: Será valorizado o mérito do candidato, tendo em consideração os 
seguintes parâmetros: 
- formação académica (ponderação – 60%); 
- perfil curricular (ponderação – 20%); 
- experiência em investigação científica relevante para o projeto (ponderação – 20%). 
 
6. Remuneração – Remuneração de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no 
País atribuídas pela FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia para bolsas de investigação. 

7. Condições – As candidaturas deverão ser acompanhadas de Curriculum Vitae e Certificado de 
Habilitações.  

8. Prazo e Recepção de Candidaturas – Todas as candidaturas deverão ser enviadas por e-mail 
(pdias@tecminho.uminho.pt) ou via postal, entre os dias 23 de Janeiro e 3 de Fevereiro de 2012, no 
seguinte endereço: 
 
TecMinho – Associação Universidade-Empresa para o D esenvolvimento 
A/c Dra. Paula Dias 
Candidatura ao projecto “001/TT/2012” 
Campus de Azurém 
4800-058 Guimarães 

 
Guimarães, 6 de Janeiro de 2012 


