
 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA – CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E AMBIENTAL 

ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE TRÊS BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO (BI) 

 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de três Bolsas de Investigação (BI), no âmbito do Projecto FAME – The 
Future of the Atlantic Marine Environment financiado pelo Programa de Cooperação Transnacional ESPAÇO 
ATLÂNTICO, nas seguintes condições: 
 
1. Duração e Regime de Actividade: Duração de 6 meses, com início previsto para 1 de Abril de 2010, 

eventualmente renovável até ao limite máximo de 24 meses, em regime de exclusividade, conforme regulamento 
de formação avançada de recursos humanos da FCT. 

 
2. Objecto de Actividade e Orientação Científica: Os trabalhos a realizar serão sobre distribuição/abundância de 

aves marinhas, avaliação de causas de morte, vistorias costeiras, avaliação de capturas acidentais a partir de 
inquéritos e a partir de embarques dedicados, ensaio de medidas mitigadoras de captura acidental e avaliação do 
estado de saúde animal. Os candidatos deverão possuir também conhecimentos relacionados com a identificação de 
mamíferos marinhos. Estes trabalhos enquadram-se em projectos em desenvolvimento nas áreas de investigação de 
Ecologia e Biologia da Conservação sob a supervisão científica dos Investigadores Responsáveis das respectivas 
áreas. 
 

3. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido em todo o Portugal Continental, com maior frequência nas zonas 
Centro e Norte do País  

 
4. Formação Académica: Formação superior em Biologia ou áreas afins. Também se admitem candidatos com 

formação superior em Ciências Veterinárias.  
 
5. Critérios de Avaliação: A avaliação terá em conta o mérito e perfil do candidato; a formação académica; a 

experiência em áreas relevante para o projecto em questão, nomeadamente identificação e censos de aves marinhas / 
cetáceos, e interacção de animais marinhos com artes de pesca e reabilitação; ter frequentado acções de formação 
profissional que permitam a atribuição de credenciais do ICNB para a manipulação e recolha de amostras de animais 
marinhos ou já possuir essa credencial; o conhecimento da área geográfica de trabalho (entre Peniche e Valença). O 
processo de selecção dos candidatos poderá envolver a realização de entrevista. 

 
6. Remuneração: De acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia (http://www.fct.mctes.pt/pt/apoios/bolsas/valores). 
 
7. Legislação: A bolsa é atribuída ao abrigo do Estatuto do Bolseiro de Investigação designadamente a Lei nº 

40/2004, de 18 de Agosto. 
 
8. Documentos de Candidatura: carta de motivação referindo o domínio de interesse, Curriculum Vitae, documento 

comprovativo das habilitações académicas e outros elementos que o candidato considere relevantes para 
apreciação. 

 
9. Prazo de Recepção de Candidaturas: Todas as candidaturas deverão ser entregues ou enviadas pelo correio, até ao 

dia 15 de Março de 2010, no seguinte endereço: 
 
 
Universidade do Minho  
Departamento de Biologia 
A/C: Prof. Dr. José Vingada 
Campus de Gualtar 
4710-057 Braga 


