Universidade de Évora
(Bolsa de Licenciado)

11 de Julho de 2019
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 bolsa para licenciado para a manutenção e
ampliação do banco de sementes do Departamento de Biologia da Universidade de Évora e
apoio aos trabalhos de promoção de habitats para lepidópteros, nas seguintes condições:
Área Científica: Ciências Biológicas
Requisitos de admissão:
• licenciatura em Biologia ou áreas afins;
• experiência em colheita e processamento de material vegetal;
• experiência em banco de sementes;
• experiência e autonomia na gestão de base de dados;
• experiência no processamento de coleções botânicas;
• carta de condução.
Fatores Preferenciais de admissão:
• experiência em trabalhos de conservação de espécies vegetais, para promoção de
habitats específicos,
• disponibilidade para realizar trabalho de campo, autónomo e com flexibilidade de
horário, nomeadamente para realizar saídas de campo de vários dias,
• autonomia na condução de veículos todo-o-terreno,
• disponibilidade para residir na região de Évora.
Plano de trabalhos:
Trabalho de campo e laboratório, nomeadamente:
• apoio aos trabalhos de para recolha de sementes;
• limpeza de sementes;
• caracterização de lotes de sementes;
• gestão de base de dados;
• testes de germinação e viabilidade;
• ensaios de “seed-balls”.
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
Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos da FCT.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Herdade da Mitra, da Universidade de Évora
e nas diversas áreas nacionais de abrangência dos projetos em curso, sob a orientação científica
das Professoras Doutoras Anabela Belo e Carla Pinto Cruz.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em agosto de
2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 752,38€,
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: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
Numa primeira fase será feita a avaliação curricular e será feita a seleção dos candidatos
admitidos a concurso com base no cumprimento dos requisitos de admissão.
Os candidatos admitidos a concurso serão ordenados de acordo com o grau de experiência nos
requisitos e fatores preferenciais de admissão. Caso seja necessário será realizada entrevista aos
candidatos situados no topo da lista ordenada. Neste caso, a ponderação percentual dos
métodos usados na seleção será: Avaliação curricular = 50%; Entrevista = 50%.
Será selecionado o candidato que ocupar o primeiro lugar da lista de ordenação dos candidatos.

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Prof. Doutora Carla Pinto da Cruz Ferreira
1º Vogal – Prof. Doutora Anabela Dias Ferreira Belo
2º Vogal – Prof. Doutor António Paulo Pereira Mira
1º Suplente –Doutor Nuno Sampaio Pedroso
2º Suplente – Prof. Doutor Luiz Carlos Gazarini
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, afixada em local visível e público
do Departamento de Biologia da Universidade de Évora, sendo o candidato(a) aprovado(a)
notificado através de e-mail.
Nos termos de direito de audiência prévia dos interessados o projeto de Classificação Final será
anunciado por qualquer meio escrito a todos os interessados.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 15 DE JULHO A 26 DE JULHO DE 2019 e os resultados da seleção serão
publicados, previsivelmente, até 30 de julho de 2019.
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. Todos os
documentos devem vir compilados num único ficheiro PDF.
As candidaturas deverão ser remetidas por email, indicando especificamente no assunto
“Candidatura Banco de Sementes 2019”para:
Prof. Carla Pinto Cruz e Prof. Anabela Belo
Departamento de Biologia da Universidade de Évora
Apartado 94 - 7002-554, Évora
email: ccruz@uevora.pt; afb@uevora.pt

