ANÚNCIO Nº21/2018/BI

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária I.P.

Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Produção Animal

O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., torna público que se encontra
aberto concurso para a atribuição de Bolsa de Investigação (BI) - Licenciado, no âmbito do projeto
projeto ALT20-03-0145-FEDER-000019, GenPrOv, Marcadores GENéticos para a PRodução e
qualidade do leite em OVelhas da raça Assaf, financiado pelo Programa Operacional Regional do
Alentejo - ALT20-45-2015-08, financiado pelo Alentejo 2020.
Área Científica:
Sistemas e Técnicas de Produção Animal
Requisitos de admissão:
Licenciatura em Zootecnia, Agronomia ou afins.
Experiência na avaliação do comportamento alimentar e produtivo de ovelhas leiteiras em
pastoreio.
Conhecimentos em registos zootécnicos e gestão de explorações de ovinos leiteiros.
Facilidade de expressão oral e escrita em português.
A experiência dos candidatos será avaliada considerando:
O curriculum vitae dos candidatos
Entrevista
Condições essenciais:
Carta de condução
Residência na área de Portalegre.

Plano de trabalhos:
O BI terá como funções principais: o registo da produção de leite; a avaliação da condição corporal
e a pesagem das ovelhas do rebanho da “Fertiland”, sediada em Vaiamonte. Procederá à colheita
de amostras de leite e de amostras de sangue, e fará o seu transporte entre a “Fertiland” e as
instalações do INIAV, no Vale de Santarém. O BI também terá como funções o registo do maneio
alimentar (dias de pastoreio, quantidade de forragens e suplemento fornecido às ovelhas),
reprodutivo e sanitário das ovelhas durante o tempo de vigência do projeto e, ainda, o
processamento da informação existente em inventário sobre o rebanho.
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Local de trabalho:
Empresa Fertiland localizada em Vaiamonte.
Duração:
A bolsa será em regime de tempo integral, terá início previsível em 1 de julho de 2018 e terá uma
duração de 12 meses.
Valor do subsídio:
O montante da bolsa corresponde a 745 €, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas
diretamente pela FCT, I.P. (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A periodicidade de
pagamento da bolsa é mensal.

Legislação e regulamentação aplicável:
A atribuição desta bolsa tem por base o Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica (aprovado
pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º
202/2012, de 27 de agosto, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro)
e o Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
Método de seleção:
O método de seleção e os critérios de avaliação consistem na apreciação do curriculum vitae e
realização de entrevista aos candidatos.
Na candidatura deverão constar os seguintes documentos:
Carta dirigida ao Responsável do Projeto no INIAV, Doutor Carlos Carmona Belo,
solicitando a aceitação da sua candidatura à bolsa em apreço, a qual deverá
obrigatoriamente incluir a identificação completa do candidato e a referência a que alude o
presente anúncio (ANÚNCIO 21/2018/BI);
Curriculum vitae detalhado (datado e assinado);
Carta de motivação;
Documentos comprovativos dos elementos considerados mais relevantes, designadamente
das habilitações académicas;
Declarações de honra referentes a condições não comprováveis em documentos oficiais,
nomeadamente a sua total disponibilidade para o desenvolvimento do plano de trabalhos.
Os documentos deverão ser enviados em suporte digital.
Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.
As candidaturas poderão ser enviadas por correio eletrónico, dirigido ao presidente de júri
(carlos.carmonabelo@iniav.pt), ou por via postal em correio registado com aviso de receção,
expedida até ao termo do prazo fixado, endereçado ao presidente do júri, INIAV, I.P. – Pólo de
Santarém, Quinta da Fonte Boa, 2005-048 Vale de Santarém.
O prazo de apresentação de candidaturas: 10 dias úteis seguintes à publicação do presente
2/3
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.
Av. da República, Quinta do Marquês, 2780-159 Oeiras - Portugal
Tel: (+ 351) 21 440 35 00

anúncio. No caso das candidaturas enviadas pelo correio, só serão aceites as que apresentarem o
carimbo dos CTT com data de expedição até ao último dia de abertura do concurso (21 de junho de
2018).
O Júri será constituído por:
Presidente: Doutor Carlos Alberto Carmona Belo, Investigador Coordenador – INIAV, I.P.
Vice-presidente: Doutora Ana Teresa Carmona Belo, Investigadora Auxiliar - INIAV, I.P. (que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos)
1º Vogal: Doutor José Manuel Barraca Fernandes Ribeiro, Investigador Auxiliar - INIAV, I.P.

Quaisquer dúvidas em relação à candidatura poderão ser esclarecidas pelo Investigador
Coordenador Carlos Carmona Belo (carlos.carmonabelo@iniav.pt).
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