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 CONCURSO 
BOLSA DE 
INVESTIGAÇÃO 

 Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do 
projeto “EcoBioCAP”  
 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no 

âmbito do Projeto designado por “Ecoefficient Biodegradable Composite 

Advanced Packaging (EcoBioCAP)”, financiado pelo 7º Programa Quadro da 

Comissão Europeia. 
  
Área Científica: Engenharia Biológica  

Requisitos de admissão: Mestrado em Engenharia Biológica. Dá-se preferência 

a candidatos com experiência de participação em projetos científicos. 

Plano de trabalhos: As tarefas a desenvolver incluem a caracterização 

(estrutural, mecânica, reológica, térmica, ótica e de permeabilidade) de filmes 

biodegradáveis para embalagem de produtos alimentares.  

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 da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, sob a orientação 

do Professor António Vicente. 

Duração da bolsa: Duração de 12 (doze) meses, com início previsto para 14 de 

Janeiro 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 980 euros, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela 

FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção terão em conta o mérito do 

candidato, considerando os parâmetros da formação académica, nomeadamente 

a área de formação (50%), e da adequação do perfil curricular e experiência 

profissional com as tarefas a desenvolver (50%). 

Composição do Júri de Seleção: o Júri é composto pelo presidente, Professor 

António Vicente e pelos vogais efetivos, Professor José António Teixeira e a 

Professora Lucília Domingues. 

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 Departamento de Engenharia Biológica, 

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 12 a 27 de dezembro de 2012. As 

candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de 

carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum 

Vitae, certificado de habilitações e outros documentos comprovativos 

considerados relevantes. As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente 

durante o período das 09:00 às 12:00 e das 14:00 e às 15:30 na Secretaria do 

Departamento de Engenharia Biológica ou remetidas por correio para o seguinte 
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endereço:

Universidade do Minho

Departamento de Engenharia Biológica

A/C Prof. António Vicente

Campus de Gualtar

4710-057 Braga
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