
 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

Concurso para atribuição de duas bolsas de investigação 

Edital 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de duas Bolsas de Investigação para Licenciados no âmbito 

do projecto LIFE+ 10NAT/ES/000570 “Recuperação da distribuição histórica do lince ibérico (Lynx 

pardinus) em Espanha e Portugal”, por protocolo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

I. P. (ICNF) com o Instituto Superior de Agronomia (ISA), nas seguintes condições: 

Área Científica: Ciências Biológicas – Biodiversidade e Conservação.                                       

Requisitos de admissão:  

1. Possuir Licenciatura (1º ciclo de Bolonha) em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais, e/ou 

frequência com aproveitamento de toda a parte escolar do Curso de Mestrado em Gestão e 

Conservação de Recursos Naturais, estando em condições de se inscreverem na Dissertação de 

Mestrado em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais, ou em Gestão e Conservação de 

Recursos Naturais, no ISA; 

2. Possuir autonomia para o desenvolvimento independente das atividades requeridas; 

3. Possuir desenvoltura no uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e na utilização de 

programas estatísticos de análise de dados; 

4. Ter disponibilidade imediata para iniciar a bolsa. 

Estes aspetos devem vir referidos na carta de motivação. 

Plano de trabalhos:  

1. Avaliação dos impactos da fauna bravia nas atividades rurais: 

i) Concetualização de um inquérito a realizar aos agentes relevantes; 

ii) Tratamento estatístico das respostas ao inquérito; 

iii) Análise dos resultados e recomendações. 

2. Avaliação dos impactos das infraestruturas asfaltadas na fauna bravia: 

i) Avaliação da rede viária e de volumes de tráfego; 

ii) Avaliação das incidências na mortalidade da fauna bravia (por reconhecimentos no local de 

acordo com protocolo existente); 



iii) Identificação dos “pontos negros” na perspetiva das populações de lince-ibérico; 

iv) Avaliação das infraestruturas existentes úteis para a desfragmentação do habitat; 

v) Concessão de uma estratégia de minimização do risco de atropelamento para a fauna, em 

particular para o lince-ibérico. 

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 com alteração do 

Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado em anexo à Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto); 

Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2012. 

Locais de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de 

Agronomia, sob a orientação científica do Professor António Manuel Dorotêa Fabião, centrando-se as 

atividades exteriores em duas áreas: 

• Área de reintrodução prioritária do lince-ibérico em Portugal do Parque Natural do Vale do 

Guadiana (concelho de Mértola); 

• Área de reintrodução prioritária do lince-ibérico em Portugal da Serra da Adiça (concelho de 

Moura). 

Duração da(s) bolsa(s): Cada bolsa terá à duração inicial de 6 meses, eventualmente renováveis, com 

início previsto em 1 de Novembro de 2015. Os contratos de bolsa poderão ser renovado até ao máximo de 

9 meses. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: Os montantes das bolsas correspondem a €745,00, 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. Os bolseiros podem assegurar o exercício do direito à segurança social mediante adesão ao 

regime do seguro social voluntário, nos termos previstos na legislação aplicável. 

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

1. Classificação obtida em Unidades Curriculares (UCs) de Sistemas de Informação Geográfica, e/ou 

certificado(s) de aprovação em curso(s) de formação nesta área (50%); 

2. Classificação em UCs das áreas de Economia e de Gestão da Fauna (30%); 

3. Média de licenciatura (20%); 

4. Quando e se necessário para desempate de candidatos, entrevista pessoal por júri. 

Composição do Júri de Selecção: Prof. Doutor António Manuel Dorotêa Fabião (Professor Associado, 

Presidente do júri), Prof. Doutor Pedro César Ochôa de Carvalho (Professor Auxiliar, 1º vogal efetivo). 

Prof.ª Doutora Manuela Rodrigues Branco Simões (Professora Auxiliar, 2º vogal efetivo), Doutora Marta 

Cristina Reis Carneiro Falcão Afonso (Bolseira de Pós-doutoramento, 1º vogal suplente), Doutor João 

Manuel Rodrigues Ferreira de Oliveira (Bolseiro de Pós-doutoramento, 2º vogal suplente). 

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

através de lista ordenada pela seriação dos candidatos afixada em local visível e público do Instituto 



Superior de Agronomia, sendo todos(as) os(as) candidatos(as) notificados(as) através de correio 

eletrónico. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 29 de Setembro a 16 de Outubro. 

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

acompanhada dos seguintes documentos obrigatórios: Curriculum Vitae detalhado que comprove a 

experiência dos candidatos na área, cópia do certificado de habilitações e cópias de outros documentos 

comprovativos considerados relevantes, incluindo da habilitação para a condução de viaturas.  

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o horário de expediente (9:30-12:30 e 

14:30-17:30) na secretaria do Edifício Florestal Prof. Mário de Azevedo Gomes do Instituto Superior de 

Agronomia, na Tapada da Ajuda, ou remetidas por correio para a mesma morada, com o código postal 

1349-017 Lisboa, ao cuidado de António Fabião, ou ainda remetidas por correio eletrónico para o 

endereço afabiao@isa.ulisboa.pt. 

 


