
  
 

 

 

 
CENTRO DE ENGENHARIA BIOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DO MINHO 
Referência: CEB-BI-33-2017 
 
 
Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação para Mestre (BI) 
No âmbito das atividades de investigação do projeto “INOVCONTROLFIL: Innovative Strategies to 
Control FIlamentous Overgrowth in Activated Sludge Wastewater Treatment” (PTDC/AAG-
TEC/3331/2014), encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação para 
Mestre (BI), por financiamento atribuído pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT I.P. e 
pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, POCI-01-0145-FEDER-016573, 
Concurso 04/SAICT/2015, nas seguintes condições: 
 
1. Requisitos de Admissão: Podem ser candidatos os possuidores do Grau de Mestre em 

Ciências Biológicas, Engenharia Biológica ou áreas afins.  
2. Perfil curricular e experiência em investigação científica: Os candidatos devem possuir o 

grau de Mestre nas áreas acima referidas e média académica igual ou superior a 14 valores. 
Serão valorizadas competências na área do projeto, nomeadamente conhecimentos na área 
dos sistemas de tratamento de águas residuais, na determinação de parâmetros físico-
químicos nestes sistemas e na operação de reatores. 

3. Plano de Trabalhos: O trabalho científico a ser desenvolvido inclui as seguintes tarefas: 1. 
Operação de reatores para simulação de um sistema de tratamento de águas residuais por 
lamas ativadas; 2. Avaliação da introdução de biocidas nas biocenoses dos sistemas de 
tratamento de águas residuais por lamas ativadas usando os reatores; 3. Avaliação da 
introdução de bacteriófagos nas biocenoses dos sistemas de tratamento de águas residuais 
por lamas ativadas. 

4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 202/2012 de 27 de agosto, Lei nº 12/2013 de 29 
de janeiro e Decreto-Lei 89/2013 de 9 de julho, em conjugação com o disposto no 
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P 2015 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf).  

5. Local de Trabalho: As atividades serão desenvolvidas no Centro de Engenharia Biológica da 
Universidade do Minho, no Campus de Gualtar em Braga, sob a orientação científica da 
Doutora Ana Nicolau 

6. Duração da Bolsa: A duração da bolsa é de 6 meses em regime de exclusividade, renovável 
até à data de fim do projeto, nos termos do artigo 22º do Regulamento de Bolsas de 
Investigação da FCT I.P 2015, em conjugação com o artigo 5º do Estatuto de Bolseiro de 
Investigação (Decreto-Lei nº 202/2012 de 27 de agosto). Tem início previsto a 1 de 
Dezembro de 2017. 

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante mensal da bolsa corresponde a 
980 € conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). Os bolseiros beneficiarão ainda de um Seguro de 
Acidentes Pessoais e reembolso do Seguro Social Voluntário, pelo 1º escalão (opcional). 

8. Métodos de Seleção: A avaliação curricular (AC) das candidaturas terá em conta o mérito do 
candidato, considerando os parâmetros da formação académica (30%), perfil curricular (30%) 
e experiência científica na área do projeto (40%). Todas as candidaturas serão pontuadas no 
critério AC de 0 (mínimo) a 20 (máximo) tendo em conta os critérios de avaliação 



  
 

 

 

considerados. Os 3 candidatos com melhor pontuação na avaliação curricular (AC) serão 
entrevistados sendo-lhes atribuída uma nota de entrevista (E) de zero a vinte valores. A 
classificação final será calculada pela média ponderada da avaliação curricular e da 
entrevista, nos seguintes termos: 

               Classificação Final (CF) = 0,6 x AC + 0,4 x E 
9. Composição do Júri: O júri será composto pela presidente Doutora Ana Nicolau e pelos 

vogais Doutora Sónia Silva e Doutora Anabela Alves. Os vogais suplentes serão as 
Professoras Olívia Pereira e Joana Azeredo. A vogal Sónia Silva substituirá o presidente na 
sua falta ou impedimento. 

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação (ata 
de seriação anexa à notificação) serão comunicados aos candidatos através de correio 
eletrónico, e divulgados no portal de emprego do Centro de Engenharia Biológica. 

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-
se aberto no período de 9 a 22 de novembro de 2017. 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 de experiência científica, com indicação da referência a que concorre em 
“Assunto” (CEB-BI-33-2017) para bolsas@ceb.uminho.pt.  

 

Abreviaturas 

BI Bolsa de Investigação 
CEB Centro de Engenharia Biológica. 
FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 
 
Ligações 
Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT: 
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT.pdf. 
 


