
 

 

 

BOLSA DE TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO - 1 VAGA 

 

 

Encontra-se aberto Concurso para atribuição de uma Bolsa de Técnico de Investigação do 

Instituto Superior de Agronomia, nas seguintes condições: 

 

Área Cientifica: Produção Animal (Nutrição e Alimentação Animal) 

 

Requisitos de admissão: Formação na área agrícola e animal a nível do 12º Ano, carta de 

condução, robustez física necessária para o trabalho com maquinaria agrícola pesada e 

transporte de objectos e animais. Dá-se preferência a candidatos com experiência profissional 

no âmbito da experimentação animal, área de Nutrição e Alimentação Animal e disponibilidade 

imediata para iniciar funções. 

 

Plano de Trabalho/Atividades a realizar: Actividades de gestão e apoio directo à 

investigação na área da experimentação animal.  

 

Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas do Instituto Superior de 

Agronomia em consonância com a Lei nº 40/2004 de 18 de Agosto, na redação que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei nº 202/2012 de 27 de Agosto (Alteração ao Estatuto do Bolseiro de 

Investigação) e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 9 de Julho e o Regulamento de Bolsas de 

Investigação da UL, publicado através do Despacho (extracto) nº 6984/2014, de 28 de Maio, 

Diário da República, 2ª série – nº 102. 

 

Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto Superior de Agronomia no 

Departamento de Ciências e Engenharia de Biossistemas, Agrupamento Funcional de Produção 

Animal, sob a orientação de Professor João Pedro Bengala Freire. 

 

Duração da Bolsa: A bolsa terá duração de inicial de 12 meses, eventualmente renovável, com 

inicio previsto em Dezembro de 2016.  

 

Valor do Subsidio de manutenção mensal: o montante da bolsa corresponde a 565 €. 

Conforme a tabela de valor de bolsas do Regulamento da Universidade de Lisboa. O 

pagamento será feito através de transferência bancária. 



 

 

Métodos de Selecção: Os Métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: 

a) CV académico : 40% 

b) Experiência na área solicitada: 40% 

c) Entrevista: 20% 

 

Composição dos Júris de Seleção: presidente (Luísa Falcão e Cunha), vogais efetivos 

(Madalena Lordelo Redford e Teresa de Jesus Matos) 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida, sendo o candidato 

aprovado notificado através de e-mail. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto no período de 16 a 29 de Novembro de 2016. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio ou entrega de uma 

carta de apresentação acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, Certificado 

de habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes. 

 

As candidaturas deverão ser entregues, durante o período das 9.00 ás 17.00 no Instituto 

Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa ou remetidas por e-mail para 

(matosteresa©isa.ulisboa.pt). 


