
 
 
 

ANÚNCIO 
 

INRB, I.P. - Instituto Nacional de Investigação Agr ária (L-INIA) 
 

Bolsa de Investigação no âmbito do projecto PTDC/AGR-AAM/098100/2008 
EUTROPHOS 

 
 
 
O Instituto Nacional de Investigação Agrária (L-INIA) torna público que se encontra 
aberto concurso, formulando convite à apresentação de candidaturas para Bolseiro 
de Investigação (Mestre) para integrar a equipa do Projecto PTDC/AGR-
AAM/098100/2008 - “Gestão integrada de fósforo para controlo da eutrofização de 
bacias hidrográficas – EUTROPHOS”, financiado pelo OE/FCT e em execução na 
Unidade de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico de Ambiente e Recursos 
Naturais, sita na Quinta do Marquês, Av. República, em Oeiras. 

 
Projecto nº Tipo de Bolsa  a) Área de Formação 

b) Linhas de trabalho 
Duração 
da Bolsa 

PTDC/AGR-AAM/ 
098100/2008 

Bolsa de Investigação (BI) 
Mestre 

a) Ciências Agrárias, Ambiente ou 
Química 
b) Determinação laboratorial das 
propriedades físicas e químicas do 
solo. Acompanhamento de ensaios de 
erosão com determinação de perda de 
sedimentos e de nutrientes. Utilização 
de modelação para estimar as perdas 
de solo e a dinâmica dos nutrientes.  
 

36 meses 
 

de 
01/10/2010 

a 
30/09/2013 

 
 
A Bolsa será concedida pelo prazo indicado no quadro acima. 
À Bolsa em referência aplica-se o disposto no Regulamento do INRB, I.P. 

sobre a matéria (http://www.inrb.pt), sendo o valor mensal da bolsa de 980 euros de 
acordo com a Tabela da FCT. 

As candidaturas serão seleccionadas com base em avaliação curricular 
(habilitações académicas e respectivas classificações, formação profissional 
complementar, experiência em modelação, disponibilidade para doutoramento). Em 
caso de necessidade, a avaliação curricular será complementada com uma 
entrevista. 

 
As respostas ao presente concurso, incluindo identificação completa, 

referência ao concurso, Curriculum vitae (datado e assinado) e documentos 
(autênticos ou autenticados) comprovativos dos elementos considerados relevantes, 
designadamente das habilitações académicas, para apreciação do candidato, são 
recolhidas em: 

 
Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, I.P. 
L- Instituto Nacional de Investigação Agrária 



Unidade de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico de Ambiente e 
Recursos Naturais 

Presidente do Júri do Concurso para Bolsa no âmbito do projecto PTDC/AGR-
AAM/102529/2008 

Quinta do Marquês, Av. República, Nova Oeiras 
2784-505 Oeiras 
 
Ou maria.goncalves@inrb.pt. 
 
O período de submissão de candidaturas decorrerá entre 12 de Julho e 30 de 

Julho de 2010. Mais esclarecimentos sobre a Bolsa a concurso poderão ser obtidos 
através do contacto do L-INIA, Unidade de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico de Ambiente e Recursos Naturais, Oeiras (Tel. 214403500; 214403638; 
Fax: 214416011) ou maria.goncalves@inrb.pt 

 
 


