
 
 
 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

 

Bolsa de mestrado – 1 vaga 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa Investigação para mestre no 

âmbito do projecto europeu intitulado VINBOT - " AUTONOMOUS CLOUD-COMPUTING 

VINEYARD ROBOT TO OPTIMISE YIELD MANAGEMENT AND WINE QUALITY, em curso no CBAA, 

Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, financiado por fundos europeus (FP7, Grant agreement 

nº: 605630), nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Viticultura de Precisão 

 

Requisitos de admissão: 

- Habilitação académica necessária- mestrado; 

-Formação académica na área de Agronomia/Viticultura; 

- Experiência em investigação na área de Viticultura; 

- Disponibilidade e autonomia para deslocações a campos de ensaio fora de Lisboa. 

- Conhecimentos de inglês falado e escrito; 

- Conhecimentos de informática e estatística ao nível de tratamento e análise de dados.  

Plano de trabalhos: Instalação de ensaios de campo e acompanhamento dos ensaios através da 

caracterização espacial e temporal de diversos parâmetros: fenologia, crescimento vegetativo e 

reprodutivo, densidade da sebe, produção, vigor e qualidade. Utilização de sensores diversos 

para registos das características vegetativas e reprodutivas das videiras. Colheita, tratamento e 

análise dos dados; correlações com a informação obtida através dos sensores de imagem. 

Responsável pelas burocracias e pela elaboração dos relatórios do projecto. 



 
 
 
 
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº202/2012 de 27 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação 

Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010. 

 

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

DCEB/Sector de Horticultura, sob a orientação científica do Professor Carlos M.A. Lopes. O 

trabalho inclui deslocações e eventuais estadias aos locais de ensaios de campo.  

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração inicial de 6 meses, eventualmente renovável, com 

início previsto em 15 de Março de 2014. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao 

máximo de 35 meses. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 980, conforme 

tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). O Pagamento será feito através de 

transferência bancária 

 

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

a) CV académico geral: 30%  

b) CV académico nas disciplinas de Viticultura: 30%  

c) Experiência em trabalhos de investigação na área do projecto: 20% 

d) Entrevista: 20% 

 

Composição do Júri de Selecção: Carlos M. Lopes (presidente),  Ana Monteiro e Ricardo 

Braga (vogais efectivos) e Pedro Aguiar Pinto (suplente). 

 

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

publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida, afixada em local 

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores


 
 
 
 
visível e público da Secção de Horticultura, no Edifício Principal do ISA, 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 19 de Fevereiro a 04 de Março de 2014. 

 

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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de 

habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes.  

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período das 9:00 às 17:00 na 

morada a seguir indicada, ou remetidas por correio para o Prof. Carlos Lopes, Instituto Superior 

de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349-017 LISBOA. 

 


