EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

Título: Bolsa de Investigação - 1 vaga
BI/MACFLOR/2017
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do projeto
MACFLOR, MAC/4.6d/190, co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
através do Programa Operacional INTERREG MAC 2014-2020, nas seguintes condições:

I. Área Científica: Botânica, taxonomia vegetal.
II. Requisitos de admissão: Licenciatura em Biologia ou área afim
III. Plano de trabalhos: O trabalho a realizar pelo bolseiro consiste sobretudo nas seguintes tarefas:







Recolha de amostras de espécies da flora da Madeira e Porto Santo;
Preparação de material de herbário;
Organização de informação de espécimenes e introdução em base de dados;
Apoio à organização do herbário da Universidade;
Apoio nos procedimentos de extração de DNA e na obtenção de marcadores moleculares;
Participação nas atividades gerais do GBM.

IV. Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica); Regulamento de Bolsas da Universidade da Madeira.
V. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Faculdade de Ciências da Vida - Grupo de
Botânica da Madeira, da Universidade da Madeira, sob a orientação científica do Professor Miguel
Pinto da Silva Menezes de Sequeira.
VI. Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 6 meses. O contrato de bolsa poderá ser renovado
até ao máximo de 12 meses.
VII. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 745 €, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas pela Universidade da Madeira.
VIII. Métodos de seleção: Com base no Curriculum Vitae, os métodos de seleção a utilizar serão os
seguintes: avaliação curricular (30%), com ponderação dos subcritérios média e habilitação
académica; competências técnicas relevantes para a execução do projeto (20%), experiência
profissional geral (10%); experiência profissional específica na área de interesse do projeto (10%);
realização de entrevista (30%).

IX. Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Doutor Miguel Menezes de Sequeira, Professor Auxiliar da Universidade da Madeira
Vogal: Doutora Manuela Gouveia, Professor Auxiliar da Universidade da Madeira
Vogal: Doutor José Jesus, Professor Auxiliar da Universidade da Madeira
Vogal suplente: Doutor Manfred Kaufmann, Professor Auxiliar da Universidade da Madeira
X. Forma de publicitação/notificação dos resultados: As listas de admissão bem como os resultados
de cada método de seleção e listas de ordenação final serão publicitados na página da Unidade de
Recursos Humanos – Núcleo do Bolseiro da Universidade da Madeira, http://urh.uma.pt/, sendo o
candidato notificado através de correio eletrónico.
XI. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:
a) As candidaturas podem ser apresentadas nos 10 dias úteis seguintes ao da publicitação do Edital;
b) As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado, datado e
assinado; cópia dos comprovativos dos elementos mencionados no CV, cópia do certificado de
habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes;
c) As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente durante o período das 09:00h às 12:30h e
das 14:00h às 17:30h na Unidade de Recursos Humanos – Núcleo do Bolseiro da Universidade da
Madeira, sita ao Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros, 9000-082 Funchal ou por correio para o
mesmo Serviço e morada e ainda por email para nucleo.bolseiro@mail.uma.pt, dirigido ao
Presidente de Júri, com a referência da bolsa no assunto.
Nota: A informação acima requerida deverá ser submetida no formulário próprio do Portal
EraCareers, nos campos disponibilizados para o efeito.

