ICAAM - Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA LICENCIADO
NO ÂMBITO DO PROJECTO LIFE CHARCOS
(1 vaga)
4 de agosto de 2017
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa para Licenciado no âmbito do projeto do
“Conservação de Charcos Temporários na Costa Sudoeste de Portugal”, com referência LIFE+
“LIFE12/NAT/PT/000997”, financiado pelo programa LIFE 2007-2013 / Comissão Europeia, nas
seguintes condições:
Área Científica: Biologia
Requisitos de admissão dos candidatos
O(a) candidato(a) só será admitido(a) se garantir todos os cinco requisitos seguintes:
1) Estar habilitado(a) com licenciatura em Biologia ou afim, cuja especialização seja
predominantemente na área de gestão dos recursos faunísticos.
2) Declarar e ter agilidade motora e robustez física para trabalho de campo.
3) Ter licença de condução válida para veículos ligeiros.
4) Residir ou ter disponibilidade para vir a residir durante o período da bolsa na região de
Évora / Montemor-o-Novo
5) Ter experiência com amostragem de anfíbios em charcos
6) Ter enviado um curiculum vitae completo (onde conste toda a informação necessária para
efetuar a admissão e a seleção do candidato) e respetivos certificados de formação e/ou
comprovativos de aquisição de competências, tudo compilado num documento (pdf) único
Plano de trabalhos:
1) Amostragem sobretudo de anfíbios (adultos e larvas) englobando as técnicas de arrasto
com camaroeiro, prospeção intensiva e bioacústica noturnas, sob exigentes condições
pluviométricas.
2) Marcação epidérmica subcutânea com micro-etiquetas de anfíbios adultos e seu
seguimento e posterior captura monitorizada em contexto de conectividade de populações
entre charcos.
3) Recolha, carregamento, tratamento e análise de dados batracofaunísticos.
4) Recolha, carregamento, tratamento e análise de dados de micromaníferos e de morcegos.
5) Apoio na elaboração de ações concretas de restauro, reabilitação de charcos, plantação de
coberto vegetal e processamento de material vegetal.
6) Apoio na elaboração e produção de relatórios técnicos.

Este plano engloba as seguintes ações do projeto:
C3 Acções de recuperação e/ou restauro em Charcos Temporários
C5 Recuperação de um charco temporário para sensibilização
C6 Promoção da conectividade do habitat
D2 Monitorização do impacte das acções de recuperação e restauro dos charcos degradados
D5 Monitorização das medidas de conectividade do habitat
D6 Monitorização do pastoreio extensivo

Legislação e regulamentação aplicável: A concessão da Bolsa de Investigação será realizada
mediante a celebração de um contrato entre a Universidade de Évora e o bolseiro, nos termos do
Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Évora (Ordem de Serviço nº1/2011),
Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica (Lei nº40/2004 de 18 de Agosto e Decreto-Lei nº
202/2012 de 27 de Agosto) e de acordo com a legislação e Regulamento de Bolsas da FCT
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido nas instalações do pólo da Mitra do ICAAM,
Universidade de Évora, e nos charcos temporários mediterrânicos selecionados no âmbito do
projeto no SIC Costa Sudoeste (municípios de Sines, Odemira, Aljezur e Vila do Bispo), sob a
orientação científica do Professor Aux. Paulo Sá Sousa.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 4 meses, com início previsto em setembro de 2017.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 745, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores), sendo os pagamentos efetuados mensalmente,
através de cheque ou transferência bancária.
Métodos de seleção: A seleção é feita com base no Curriculum vitae dos candidatos, com a
valoração ponderada dos critérios de classificação e ordenação indicados na Tabela 1. Poderá
haver entrevista presencial, se considerada necessária, designadamente para desempate.
Tabela 1 – Critérios de classificação e ordenação dos candidatos. A pontuação é cumulativa até ao
máximo de 25 pts.
5 pts
Formação académica superior em Licenciatura (pré ou pós Bolonha)
Biologia, com especialização em Unidades curriculares de Herpetologia ou com
5 pts
gestão de recursos faunísticos
componente
Censos de anfíbios, em particular em charcos
5 pts
Experiência
comprovada
em temporários
amostragem, recolha de dados e Inventariação de répteis ibéricos
5 pts
identificação de fauna terrestre
Estimativa de densidades de micromamíferos
5 pts
e/ou deteção de morcegos

Composição do Júri de Seleção:
Presidente – Professor Doutor Paulo Alexandre da Cunha e Sá de Sousa
1º Vogal – Professor Doutor António Paulo Pereira Mira
2º Vogal – Professora Doutora Carla Pinto da Cruz Ferreira
1º Suplente – Professora Doutora Anabela Dias Ferreira Belo
2º Suplente – Professor Doutor João Eduardo Morais Gomes Rabaça
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por pontuação final obtida, afixada em local visível e
público do Departamento de Biologia da Universidade de Évora, sendo o candidato(a) aprovado(a)
notificado(a) através de e-mail.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto
no período de 8 a 22 de agosto 2017 e os resultados da seleção serão publicados até 25 de agosto
de 2017.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae e certificado de
habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes.
As candidaturas deverão ser remetidas obrigatoriamente em formato digital (pdf) para o e-mail:
psasousa@uevora.pt

