
Anúncio de Bolsa de Investigação para Mestre REF. CBL.19.08.16.ALT20-03-0246-FEDER-

000003 

O Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo – CEBAL abre concurso para 

atribuição de uma Bolsa de Investigação para Mestre no âmbito do projeto “TeCMeM - TeCnologia 

de Membranas em Movimento” (REF: ALT20-03-0246-FEDER-000003), candidatado ao Programa 

Operacional Regional do Alentejo (Alentejo 2020), Regulamento Específico do Domínio da 

Competitividade e Internacionalização – Aviso nº ALT20-46-2015-05 - Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas – Transferência do Conhecimento Científico e Tecnológico, através do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER). 

 

1. Área Científica:  

Ciências da Engenharia. 

 

2. Requisitos de Admissão: 

Mestrado em Engenharia Química, Mecânica, Sanitária, Ambiente e áreas afins. Será fator de 

valorização, experiência profissional em divulgação comercial de produto(s) e/ou experiência 

académica e/ou profissional em tecnologia de processos de membranas. Disponibilidade para 

deslocações, quer em viatura alugada dentro do território nacional (especialmente em todo o 

território Alentejo), quer deslocações internacionais. Serão fatores de total preferência, em condições 

de igualdade, residência na região Alentejo. 

 

3. Funções a desempenhar  

Pretende-se com esta bolsa que a/o candidata(o) admitida(o) venha a desenvolver: 

i) Ações de divulgação e transferência de conhecimento científico e tecnológico, na área de 

processos de separação por membranas, a desenvolver em território nacional, com maior incidência 

na região do Alentejo, com possibilidade de estudos de casos internacionais; 

ii) Ações de interação/experimentação empresarial in loco, recorrendo para isso quer ao transporte e 

manuseamento da unidade móvel de membranas em contexto empresarial (operação exterior), bem 

como realização de testes de diagnóstico em ambiente laboratorial no CEBAL. 

 

4. Legislação e regulamentação aplicável: 

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento de 

Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. — 2012. 

 

5. Local de trabalho 

O trabalho será desenvolvido no CEBAL, sob a orientação técnico-científica da Doutora Fátima 

Duarte. 

 

6. Critérios de seleção  

Os critérios de seleção serão os seguintes, com a respetiva valorização:  

• Formação académica (30%);  

• Experiência profissional (30%);  

• Adequação da experiência profissional às funções a desempenhar (40%); 

Podem ser realizadas entrevistas para esclarecimentos.  

7. Composição do Júri de Seleção  

O júri responsável pela seleção será constituído por Doutora Fátima Duarte enquanto presidente do 

Júri, Doutora Eliana Jerónimo e Mestre Teresa Brás enquanto vogais.  



8. Duração da bolsa  

A bolsa terá a duração de 6 meses, com possibilidade de renovação. A data prevista para inicio é1 de 

Outubro de 2016, em regime de exclusividade, conforme regulamento de formação avançada de 

recursos humanos da FCT e regulamento de bolsas de investigação científica do CEBAL.  

9. 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 https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt. O Bolseiro 

usufruirá de um seguro de acidentes de trabalho e, caso não se encontrem abrangidos por qualquer 

regime de proteção social, podem assegurar o exercício do direito à segurança social mediante 

adesão ao regime do seguro social voluntário, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de 

Fevereiro. A periodicidade de pagamento da bolsa é mensal e através de depósito bancário, cheque 

ou outra modalidade equivalente. 

10. Candidaturas:  

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura 

acompanhada dos seguintes documentos: 

• Carta de motivação; 

• Curriculum vitae; 

• Carta de recomendação; 

• Cópia (s) do(s) certificado(s) de habilitações.  

As candidaturas devem ser remetidas à Doutora Fátima Duarte e à Mestre Teresa Brás, através de 

correio eletrónico, para fatima.duarte@cebal.pt e teresa.bras@cebal.pt 

11. Prazos de candidatura:  

O concurso encontra-se aberto no período de 25 de Agosto a 12 de Setembro de 2016. 

12. Divulgação de resultados:  

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por ordem decrescente 

de classificação, afixada em local visível e público do CEBAL, sendo todos os candidatos 

notificados por e-mail. 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fct.pt%2Fapoios%2Fbolsas%2Fvalores.phtml.pt&h=eAQGfCquOAQHq8DaEXlUdcMLeLUUiAqpHgjcg2K4oxrngCw&enc=AZNzL0DrVHTweCKGQ69etpR4acsmck-MuCu0y1_YlDVWAcFc0NBjWRjRPRhmmFvKMK1bPgSZf43utD9hVw8K5-PrYCmXPH_CSiixIpufYTQ_ceYZCpcsUcZ0i5u7ZYS8hUBCZf4tByudU1wrgY0yFXgJhyMimGrbFZkYBK9aTAaua7jFKppijU9GioC-cEVu5Vnh3nwndeYI5Sr-0K4C0K35&s=1
mailto:fatima.duarte@cebal.pt

