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 Referência: BI - Sensibilização 2010  
 
Área científica genérica: Biological sciences  
 
Área científica específica: 
 

 Informa-se que estão abertas candidaturas para a atribuição de duas Bolsas de Investigação, com duração de 
um ano, eventualmente renovável, para desenvolvimento e execução de projectos de divulgação e 
comunicação de ciência na área da biodiversidade e assessoria a empresas no âmbito de protocolos 
Business & Biodiversity. 

Serão admitidos ao concurso licenciados em Biologia ou áreas afins com experiência anterior 
adequada ao perfil pretendido. Será dada preferência a candidatos que tenham experiência e interesse pelas 
áreas da sensibilização ambiental, comunicação de ciência e conservação da biodiversidade e/ou ligação a 
empresas no âmbito de projectos Business & Biodiversity. Será igualmente valorizado o domínio de 
ferramentas informáticas na óptica do utilizador (Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, bases de 
dados, tratamento de imagem e internet) e boa fluência oral e escrita das línguas portuguesa e inglesa. O 
candidato deverá ser organizado, responsável no cumprimento do seu horário e tarefas atribuídas e ter boa 
capacidade de trabalho, autonomia, motivação, criatividade e espírito de equipa. 

 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 estabelecido mediante a tabela 
de Bolsas da FCT, consoante as habilitações do candidato, e será pago por transferência bancária. A Bolsa 
tem início previsto para 15 de Setembro de 2010, em regime de exclusividade, conforme o regulamento de 
formação avançada de recursos humanos da FCT (http:/www.fct.mctes.pt/formação) e regulamento de 
bolsas do ICETA/UP. 

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 BI – Conservação da biodiversidade, divulgação ambiental e comunicação de ciência 
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 08 a 22 Julho de 2010. O júri poderá não atribuir a bolsa se a 
qualidade dos candidatos for inferior à pretendida. 

 Investigador Responsável: Doutor José Teixeira   

 


