
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM BIODIVERSIDADE E RECURSOS  GENÉTICOS  

ICETA – UNIVERSIDADE DO PORTO  

BOLSA DE TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO  

Biólogo de campo  

Informa-se que estão abertas candidaturas para a atribuição de uma Bolsa de Técnico de 
Investigação (BTI) no GEPE – Gabinete de Estudos e projectos em Ecologia do Centro de 
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) do Instituto de Ciências e 
Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares da Universidade do Porto, na área das Ciências 
Biológicas, com duração de seis meses, eventualmente renovável por períodos de igual duração.  

Os candidatos deverão possuir experiência em trabalho de campo, nomeadamente na 
monitorização de coelho-bravo e de mamíferos carnívoros. Será dada preferência a candidatos 
que demonstrem conhecimentos na área de Sistemas de Informação Geográfica, possuam 
autonomia na elaborarão de relatórios técnico-científicos, e tenham capacidade para trabalhar em 
grupo. Os candidatos deverão, ainda, possuir carta de condução e disponibilidade para 
permanecer em trabalho de campo durante períodos longos. O local de trabalho situa-se no 
Campus Agrário de Vairão, em Vila do Conde, no entanto a maioria das áreas de trabalho de 
campo localizam-se na região Sul de Portugal Continental.  

A contratação será regida pelo estipulado na legislação em vigor relativamente ao Estatuto de 
Bolseiro de Investigação (Lei nº 40/2004 de 18 de Agosto). O valor mensal da bolsa será de 745€ 
mais seguro social voluntário, e será pago por transferência bancária. A Bolsa tem início previsto 
para 15 de Junho de 2010, em regime de exclusividade, conforme regulamento de formação 
avançada de recursos humanos da FCT (http:/www.fct.mctes.pt/formação) e regulamento de 
bolsas do ICETA/UP.  

Serão admitidos ao concurso licenciados em áreas do Ambiente e afins com experiência anterior 
adequada ao perfil pretendido. A ordenação dos candidatos admitidos ao concurso resultará de 
uma apreciação global baseada no Curriculum vitae e, eventualmente, na realização de uma 
entrevista. As candidaturas serão formalizadas mediante uma carta de apresentação e Curriculum 
vitae dirigidas a:  

Sara Lemos Ferreira  
Gestora de Ciência e Tecnologia  
Bolsa BTI – Biólogo de Campo  
CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos  
Campus Agrário de Vairão  
R. Padre Armando Quintas, Crasto, 4485-661 Vairão  
tel. 252 660 411   fax. 252 661 780  
e-mail: bolsas.cibio@mail.icav.up.pt  



O período de candidaturas decorrerá entre 15de Maio a 30de Maio de 2010. O júri poderá não 
atribuir a bolsa se a qualidade dos candidatos for inferior à pretendida.  

Investigador Responsável: Prof. Doutor Paulo Célio Alves  

Número de vagas: 1  

Tipo de contrato: Outro  

País: Portugal  

Localidade: Porto - Vairão  

Instituição de acolhimento: ICETA - Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-
Alimentares  

Data limite de candidatura: 30 May 2010   

 


