Anúncio para atribuição de Bolsa para Mestre
O Instituto Ambiente Tecnologia e Vida abre concurso para atribuição de uma bolsa para mestre no
âmbito do projeto Distribuição dos elementos radioativos naturais – recursos e aspetos ambientais,, com
as seguintes características:

N.º de bolsas: 1.

Tipo de Atividade: Investigação da distribuição de isótopos radioativos em solos contaminados pela
atividade mineira bem com na avaliação da transferência para espécies vegetais.

Financiamento: Prestações de serviços diversas da responsabilidade do LRN.

Destinatários da (s) bolsa (s): Mestre.

Local de realização da (s) Bolsa (s): Mestres com formação nas áreas das Geociências e das Ciências
Agrárias

Duração da (s) Bolsa (s): 6 meses.

Renovação: Eventualmente renovável

Orientação Científica: Prof. Alcides Pereira
Condições Financeiras da Bolsa: A bolsa ascende a €980 correspondente à remuneração mensal
estipulada na tabela FCT. Este subsídio mensal será pago no final do mês, por transferência bancária (A
este valor acresce o seguro social voluntário correspondente ao primeiro escalão, caso o candidato opte
pela sua atribuição, bem como o seguro de acidentes pessoais). O valor da bolsa não aumentará ao longo
de todo o período da sua duração.

Regime de Atividade: A atribuição da bolsa não gera nem titula uma relação de natureza jurídicolaboral, é exercida em regime de dedicação exclusiva.

Método (s) de seleção: Análise curricular, carta de motivação e entrevista a realizar caso existam, no
primeiro lugar, candidatos com igual avaliação curricular

Critérios de seleção e atribuição: Experiência prévia em técnicas de colheita e preparação de amostras
de solos contaminados e de plantas para medição de isótopos radioativos.

Formalização da candidatura: As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de envio do
Curriculum Vitae, certificados de habilitações, com a indicação da classificação final obtida.

Envio da candidatura: As candidaturas deverão ser enviadas, por correio electrónico, para Prof. Alcides
Pereira, apereira@dct.uc.pt .

Composição do júri de seleção: Prof. Alcides Pereira, Prof. Nelson Rodrigues, Prof. Vasco Mantas.

Prazo para formalização da candidatura: Entre 04/03/2019 e 09/03/2019.

Data de Publicitação: 04/03/2019.

Data limite de candidatura: 09/03/2019.

Informações complementares: Os resultados da avaliação serão divulgados até 2 dias úteis a contar da
data limite de submissão de candidaturas, através de envio de comunicação aos candidatos, via correio
eletrónico. Após a divulgação dos resultados, os candidatos serão notificados para, caso pretendam, se
pronunciarem em sede de audiência prévia no prazo máximo de 10 dias úteis após aquela data. Findo este
prazo, os candidatos selecionados terão que declarar, por escrito, a sua aceitação e comunicar a data do
início efetivo da bolsa. Salvo apresentação de justificação atendível, a falta da declaração dentro do prazo
referido equivale a renúncia à bolsa. Em caso de renúncia ou desistência do candidato selecionado, será
notificado o candidato imediatamente melhor classificado.

