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

Cargo/posição/bolsa:
Bolsa de Investigação - Mestre 

Referência: 606032 - SeaBioPlas 

Área científica genérica: Chemistry 

Área científica específica:

Resumo do anúncio:

Título: Bolsa de investigação para mestre (1)

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de investigação 

no âmbito do projeto europeu SeaBioPlas — Seaweeds from Sustainable 

Aquaculture as Feedstock for Biodegradable Bioplastics”, projecto nº 

606032, da chamada FP7-SME-2013-1: Research for SMEs – Research 

for the benefit of specific groups, nas seguintes condições:

Área Científica: Química e Engenharia Química

Texto do anúncio

Título: Bolsa de investigação para mestre (1)

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de investigação 

no âmbito do projeto europeu SeaBioPlas — Seaweeds from Sustainable 

Aquaculture as Feedstock for Biodegradable Bioplastics”, projecto nº 

606032, da chamada FP7-SME-2013-1: Research for SMEs – Research 

for the benefit of specific groups, nas seguintes condições:

Área Científica: Química e Engenharia Química 

………………………………….………

Requisitos de admissão: Mestrado em Engenharia Química, Engenharia 

Biológica, Engenharia Química e Biológica, Química, Bioengenharia, ou 

afins com classificação mínima de 14 valores; será dada preferência a 

candidatos com formação e experiência anterior em temas que sejam 

objeto do plano previsto para o projeto, incluindo experiência em extração 

e caracterização de polissacáridos, aplicação de novas tecnologias para 

extração de biopolímeros e produção/caracterização de filmes 

biodegradáveis para embalagem. Exige-se bons conhecimentos de língua 

portuguesa e inglesa (falada, lida e escrita).

Plano de trabalhos: Pretende-se que o bolseiro a contratar desenvolva os 

trabalhos de investigação previstos no projeto pelo qual vai ser contratado, 
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nomeadamente no que refere a aplicação de novas tecnologias para 

extração de polissacáridos de algas (verdes, vermelhas e castanhas) para 

substituir ou complementar o aquecimento convencional, caracterização 

dos biopolímeros extraídos, e formulação (a partir dos produtos da 

extração) e caracterização de filmes biodegradáveis. 

Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas de Investigação 

da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. — 2013 Regulamento de Bolsas de 
Investigação da FCT, I. P., aprovado pelo Regulamento nº 234/2012, de 25 de junho, alterado 
pelo Regulamento nº 326/2013, de 27 de agosto de 2013.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no(a) 

ICETA/REQUIMTE - Porto (Centro de Química da Universidade do 

Porto - Departamento de Engenharia Química da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto), sob a orientação científica da 

Doutora Cristina Rocha.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 4 meses, 

eventualmente renovável, com início previsto em setembro de 2014. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa 

corresponde a € 980, 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: A seleção será feita em função da avaliação 

curricular (100%). Contudo, durante o processo de avaliação das 

candidaturas, o júri constituído poderá solicitar uma entrevista a alguns 

candidatos. Neste caso, a entrevista valerá 40% e a avaliação curricular 

60%.

Composição do Júri de Seleção: 

O júri será composto por:

Presidente do júri: Doutora Cristina Rocha;

Vogais: Professora Pilar Gonçalves e Doutora Hileia Souza;

Vogal suplente: Doutora Júlia Magalhães.

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 ICETA, sendo o candidato(a) 

aprovado(a) notificado através de email e/ou contacto telefónico.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O 

concurso encontra-se aberto no período de 11 de agosto a 5 de setembro 

de 2014.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do 

envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: 

carta de candidatura, Curriculum Vitae (com fotografia), cópia de 

certificados de habilitações, cópia do cartão do cidadão/bilhete de 

identidade e outros documentos comprovativos considerados relevantes 

pelo candidato no sentido da demonstração das suas capacidades.

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para a/o ICETA-

Instituto de Ciências, Tecnologias e Agroambiente da Universidade do 

Porto, Praça Gomes Teixeira, Apartado 55142, 4051-401 Porto. Serão 

também aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico para 

cmrocha@fe.up.pt.
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Número de vagas: 0 

Tipo de contrato: Informação não disponível 

País: Portugal 

Localidade: Porto 

Instituição de acolhimento: ICETA 

Data limite de candidatura: 05 September 2014 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)

 Top of page

2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: ICETA - Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-
Alimentares 

Endereço:
Rua D. Manuel II, Apartado 55142 
Porto - 4051-401 
Portugal 

Email: mpcunha@fc.up.pt 

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

Vazio

 Top of page

4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio

 Top of page

5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio

 Top of page
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