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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de investigação científica (BI)

Referência: 005/TT/2013

Área científica genérica: Engineering

Área científica específica:

Resumo do anúncio:

1  bolsa  de  investigação  científica  no  âmbito  do  projeto  “Incorporação  de  novas
propriedades  aromáticas  em  cafés  através  de  processos  biotecnológicos”,
(2012/24339),  co-financiado  pelo  Fundo  Europeu de  Desenvolvimento  Regional –  FEDER,
através do ON 2 – Programa Operacional Regional do Norte, de duração de 9 meses, com
início previsto em março de 2013, em regime de exclusividade, conforme regulamento de
formação avançada de Recursos Humanos da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

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 tecnologia enzimática e de fermentação;
Razoável domínio da língua inglesa.

Texto do anúncio

ANÚNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Encontra-se  aberto  concurso  para  a  atribuição  de  uma bolsa  de  investigação  científica  no
âmbito  do  projeto  “Incorporação  de  novas  propriedades  aromáticas  em  cafés  através  de
processos  biotecnológicos”,  (2012/24339),  co-financiado  pelo  Fundo  Europeu  de
Desenvolvimento  Regional –  FEDER, através do  ON 2  –  Programa Operacional Regional do
Norte, nas seguintes condições:
1. Área Científica: Engenharia Biológica.
2. 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 tecnologia enzimática e de fermentação;
Razoável domínio da língua inglesa.

3. Plano de trabalhos: O desenvolvimento do projeto envolve as seguintes atividades:
- seleção das enzimas/conjuntos de enzimas a aplicar e avaliação preliminar do seu efeito nas
propriedades do café;
- otimização das condições de processamento na produção de uma ou mais variedades de café
utilizando as enzimas selecionadas;
- avaliação da possibilidade de incorporação de aromas selecionados no grão torrado;
- avaliação económica preliminar do(s) processo(s) desenvolvidos.
4. 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.
5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Departamento de Engenharia Biológica,
Universidade  do  Minho,  Campus  de  Gualtar,  sob  a  orientação  científica  dos  Professores
Doutores Manuel Mota e José Teixeira.
6. Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 9 meses, com início previsto em março de
2013, em regime de exclusividade, conforme regulamento de formação avançada de Recursos
Humanos da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 980,00€,
conforme  tabela  de  valores  das  bolsas  atribuídas  diretamente  pela  FCT,  I.P.  no  País
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).
8. Métodos de seleção: Os métodos de seleção  a utilizar serão  os seguintes: - formação
académica  (ponderação  –  60  %),  perfil  curricular  (ponderação  -  20  %),  experiência  em
investigação científica relevante para o projeto (ponderação – 20 %).
9. Composição do Júri de Seleção: Manuel Mota (Presidente), José António Teixeira (Vogal
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efetivo),  António  Vicente  (Vogal efetivo),  Armando  Venâncio  (vogal suplente),  Pedro  Silva
(TecMinho).
10. Forma de publicitação/notificação dos resultados:  Os resultados finais  da avaliação
serão  publicitados, através de lista ordenada alfabética, afixada em local visível e público  na
TecMinho, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail.
11.  Prazo  de  candidatura  e  forma  de  apresentação  das  candidaturas:  O  concurso
encontra-se aberto no período de 14 a 27 de fevereiro de 2013.

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.

O  investigador  responsável pelo  projeto  reserva-se  o  direito  de  não  atribuir  a  Bolsa  de
Investigação Científica em concurso em função do resultado de avaliação das candidaturas e da
sua adequação aos objetivos do projeto.

As candidaturas deverão ser entregues, por e-mail (pdias@tecminho.uminho.pt) identificando a
referência: Projeto n.º 2012/24339 – ref. 005/TT/2013.

Guimarães, 30 de janeiro de 2013.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato: Temporário

País: Portugal

Localidade: Guimarães

Instituição de acolhimento: Associação Universidade Empresa para o Desenvolvimento -
TecMinho

Data limite de candidatura: 27 February 2013
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o
Desenvolvimento

Endereço:
Campus de Azurém
Guimarães - 4800-058 Guimarães
Portugal

Email: tecm@tecminho.uminho.pt

Website: indisponível
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Grau: Mestrado em Engenharia Biológica ou áreas afins

Domínio científico: Engineering
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Língua: English

Prioridade Média

Leitura: Bom

Escrita: Bom

Compreensão: Bom

Conversação: Bom
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio

 Top of page

eracareers http://www.eracareers.pt/Organizations/index.aspx?task=showAnunci...

3 de 3 30-01-2013 16:32


