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Concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação 
 

O Centro de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” (CEABN), do Instituto Superior de 
Agronomia abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do 
projecto FP7 “Matrix – New Multi-Hazard and Multi-Risk Assessment Methods for Europe” 
 
Trabalho a desenvolver: 

 Participação na investigação da responsabilidade do ISA/CEABN no projecto, 
envolvendo sobretudo a integração da problemática dos Fogos Florestais na área dos 
Riscos Naturais. Esta participação inclui a interacção com os restantes parceiros 
internacionais do projecto e a produção científica. 
 

Perfil dos candidatos:  
 Habilitação Licenciatura pré-Bolonha ou Mestrado pós-Bolonha preferencialmente 

nas áreas das Ciências Florestais ou afins; 
 Experiência mínima de trabalho de 5 anos em Investigação na área dos Fogos 

Florestais; 
 Participação em projectos de investigação internacionais; 
 Facilidade de comunicação e domínio de línguas estrangeiras, nomeadamente de 

Inglês falado e escrito.  
 
Duração e Vencimento: 

 A bolsa será concedida por um período de seis meses podendo ser renovada por 
igual período e terá o valor mensal de acordo com a tabela de regulamento de bolsas 
do ISA e em função das habilitações académicas e experiência do(a) candidato(a). 

 
Período de candidatura:  

 O concurso encontra-se aberto de 8 a 22 de Novembro de 2010. 
 
Contactos: os candidatos deverão enviar carta com referência a este anúncio acompanhada 
de Curriculum vitae para a seguinte morada:  
 
Professor Doutor Francisco Castro Rego 
Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 
Instituto Superior de Agronomia 
Tapada da Ajuda 
1349-017 Lisboa 
 
À admissão está subjacente um processo de avaliação curricular, seriação dos candidatos e 
entrevista. 
 
O contrato desta bolsa está subordinado ao Regulamento de Bolsas de Investigação e de 
Apoio à Gestão do ISA (no âmbito dos artigos 3ºe 6º), de Outubro de 2004, aprovado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia em Setembro de 2005. 
 
 
Lisboa, 8 de Novembro de 2010. 


