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Faculdade de Medicina Veterinária 

Atribuição de Bolsa de Investigação 

Projeto 56345, financiado pelo programa PRODER, Medida 4.1 – Cooperação para a Inovação 

 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI), no âmbito do Projeto 
56345, financiado pelo programa PRODER, Medida 4.1 – Cooperação para a Inovação, intitulado 
“Novos produtos derivados da alheira”, financiado pelo PRODER, a desenvolver na Faculdade de 
Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa (ULisboa)/CIISA, nas seguintes condições: 

Área Científica: Ciências Veterinárias / Segurança Alimentar 

Requisitos de admissão: Serão admitidos a concurso candidatos detentores do Mestrado integrado em 
Medicina Veterinária ou Mestrado na área de Qualidade e Segurança Alimentar ou afins e ter 
experiência de trabalho laboratorial, nas seguintes condições:  

a) Classificação final das Habilitações Académicas, e qualidade do CV (nomeadamente artigos 
publicados na área) e sua adequação para o projeto em causa (60%); 

b) Experiência em análises microbiológicas e biologia molecular (40%). 

c) Domínio da língua inglesa e facilidade de comunicação; 

d) Temas de estudo objeto do projeto. 

Os três candidatos com melhor classificação final na avaliação curricular (AC) serão convidados para 
uma entrevista (E) com o júri. Na entrevista serão valorizados os aspetos relacionados com fluência da 
língua inglesa (40%), o interesse pela carreira de investigação e particularmente com os temas em 
estudo neste projeto (60%).  

A classificação final resulta da aplicação da seguinte fórmula: 

− AC (90%) + E (10%) = CF 

Legislação e regulamentação aplicável: As condições gerais aplicáveis encontram-se descritas no 
regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT 
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/normasbolsasemprojectosunidades, seguem as “Normas para 
Atribuição de Bolsas no Âmbito de Projectos de Investigação” da FCT”, do “Estatuto do Bolseiro de 
Investigação Científica” (Decreto-Lei 40/2004 de 18 de Agosto) e do Regulamento de Bolsas de 
Investigação Científica da Universidade de Lisboa. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Tecnologia dos Produtos Animais 
– CIISA, na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa (ULisboa), sob a orientação 
científica da Prof.ª Doutora Maria João dos Ramos Fraqueza. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa será atribuída por um período 3 meses, com início previsto em 
Setembro de 2017 até ao términus do projecto. 

As funções são efetuadas em regime de exclusividade. 

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://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores) acrescida do seguro social voluntário nos termos previstos no 
Estatuto do Bolseiro de Investigação, será pago mensalmente por transferência bancária. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: 

- Avaliação curricular, complementada por entrevista. 
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Composição do Júri de Seleção: 

• Presidente do Júri 

Professora Doutora Maria João dos Ramos Fraqueza; 

• Vogais efetivos: 

Professor Doutor Rui José Branquinho de Bessa; 

Professor Doutor António Salvador Ferreira Henriques Barreto; 

• Vogais suplentes: 

Professora Doutora Marília Catarina Leal Fazeres Ferreira; 

Professor Doutor Rui Caldeira. 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 
publicitados via e-mail, através de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida e afixada em 
local visível e público da Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa (ULisboa), sendo 
o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 
período de 1 a 15 de Maio de 2017. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura 
acompanhada dos seguintes documentos: 

− Curriculum vitae detalhado do candidato; 

− Carta de motivação e objectivos profissionais do candidato; 

− Cópia dos trabalhos publicados; 

− Até três cartas de referência. 

As candidaturas deverão ser enviadas por correio registado ou correio eletrónico, para: 

− Prof.ª Doutora Maria João Fraqueza 

Faculdade de Medicina Veterinária/CIISA 

Laboratório de Tecnologia dos Produtos Animais –CIISA 

Av. da Universidade Técnica 

1300-477 Lisboa 

Correio eletrónico: mjoaofraqueza@fmv.ulisboa.pt  

 

Lisboa, 18 de abril de 2017 

 

O Presidente da Faculdade 

 

 

Luís Manuel Morgado Tavares 
(Professor Catedrático) 


