
 

 

 

 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

 

Edital para atribuição duma Bolsa de Investigação Científica 

no âmbito do Projecto GESROCHA 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para um Licenciado 

ou Mestre, no âmbito do Projecto PRODER – GESROCHA ref. 020382023993 financiado por 

fundos nacionais através do Proder nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Ciências Agrárias e Florestais, Fruticultura. 

 

Requisitos de admissão: Formação em Ciências Agrárias, sendo dada preferência a candidatos 

com conhecimentos informáticos, com especial ênfase em programação. Serão ainda factores 

de ponderação os seguintes: mérito científico e académico do candidato, conhecimentos da 

língua inglesa (escrita e falada), experiência em investigação.  
 

Plano de trabalhos: O bolseiro será integrado nas atividades de investigação a desenvolver no 

âmbito do projeto pelos membros da equipa do Instituto Superior de Agronomia. Ressaltam 

duas componentes fundamentais: 1) instalação e acompanhamento de ensaios de campo: 2) 

compilação e tratamento de dados e colaboração na construção de ferramentas informáticas. 

Os ensaios de campo localizam-se fundamentalmente no Cadaval. A orientação científica é da 

responsabilidade do Prof. Dr. José Paulo Mourão de Melo e Abreu. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro 

de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos 

Humanos 2010. 

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Engenharia dos Biossistemas 

(CEER), do Superior de Agronomia, Lisboa, com deslocações frequentes ao Cadaval, onde se 

localizam os ensaios de campo, sob a orientação científica do Professor Doutor José Paulo 

Mourão de Melo e Abreu. 

 



 

 

 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de seis meses, com início previsto em 15 de Março de 

2012. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de trinta e dois meses. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa será fixado de acordo com o 

Regulamento de Bolsas de Investigação Científica e de Apoio à Gestão do Instituto Superior de 

Agronomia (http://www.isa.utl.pt/files/pub/reg/regulamento_bolsas.pdf).  
 

Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular 

e, caso se considere necessário, será realizada uma entrevista. Neste caso, a entrevista será 

ponderada em 50%. 

 

Composição do Júri de Selecção: José Paulo Mourão de Melo e Abreu (Prof. Associado c/ 

Agregação; Presidente do Júri), Cristina Maria Simões Oliveira Moniz (Prof. Associado c/ 

Agregação; Vogal) e Mariana da Silva Gomes Mota (Investigadora Auxiliar; Vogal). 

 

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

publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público do 

Placard da Agrometeorologia, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail e 

telefone. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto no período de 16 de Fevereiro a 9 de Março. 

 

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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de 

habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes.  

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o horário de expediente na 

morada a seguir indicada, ou remetidas por correio para o Presidente do Júri. 

Professor José Paulo Mourão de Melo e Abreu, Instituto Superior de Agronomia, Tapada da 

Ajuda, 1349-017 Lisboa 

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2012 


