
 
 
 

 

     

 

   

   

 
    

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO 
Referência: BOLSA1_13584_CEI_IPVC 
 
Projecto 13584_CEI: Compostagem de espécies infestantes, no âmbito do Sistema de Incentivos à I&DT, integrado 
no Programa Operacional Temático Factores de Competitividade/ Pólo de Competitividade e Tecnologia das 
Indústrias de Base Florestal, apoiado pelo FEDER no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-
2013. 
 
Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação 
No âmbito do Projecto 
 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma bolsa de Investigação no âmbito do Projecto 13584_CEI 

 

1. Duração e Regime de Actividade: Duração de 16 meses, com início previsto para 1 de Fevereiro de 2011. As 

actividades serão desenvolvidas na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 

situada em Refóios do Lima – Ponte de Lima, em regime de exclusividade, conforme o regulamento de 

formação avançada de recursos humanos da FCT 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt) 

2. Objecto de Actividade e Orientação Cientifica: Apoio à colheita e transporte de amostras dos materiais, antes 

e durante a compostagem, das pilhas experimentais. Realização de análises laboratoriais incluindo de 

absorção molecular e absorção atómica. Realização de biotestes e de ensaios experimentais com os 

compostos. Registo de parâmetros de crescimento e da propagação vegetal das respectivas experiências com 

os compostos. Apoio na preparação de acções de informação e divulgação. O trabalho decorrerá sob a 

orientação do Doutor Luís Miguel Cortez Mesquita de Brito. 

3. Formação Académica: Licenciatura em engenharia do ambiente ou engenharia agronómica. Dá-se preferência 

a candidatos com formação e experiência laboratorial, incluindo absorção molecular e absorção atómica, com 

formação especializada em química orgânica, química analítica e química inorgânica. Capacidade para utilizar 

técnicas de análise quantitativas nomeadamente análise volumétricas e gravimétricas bem como os métodos 

instrumentais de análise mais correntemente utilizados, tais como, espectrofotometria de UV/VIS e 

potenciometria. Conhecimentos de nutrição, fisiologia e crescimento vegetal e de substratos para propagação 

e crescimento de plantas. 

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

para a Ciência e a Tecnologia. 

5. Legislação: A bolsa é atribuída ao abrigo do Estatuto do Bolseiro de Investigação designadamente a Lei nº 

40/2004, de 18 de Agosto. 

6. Documentos de Candidatura: Curriculum Vitae e cópia do Certificado de Habilitações. 

7. Prazo de Recepção de Candidaturas: Todas as candidaturas deverão ser enviadas por e-mail (otic@ipvc.pt) ou 

via postal, entre os dias 03 e 17 de Janeiro de 2011, para o seguinte endereço: 

OTIC-IPVC 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Centro Académico 

Largo 9 de Abril, N.º 177  

4900-339 Viana do Castelo 

 

 

 

  


