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ATA
Bolsa de Investigação
No

âmbito

do

projeto

POCI-01-0247-FEDER-024524

“MOBFOOD

MOBILIZAÇÃO

DE

CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM RESPOSTA AOS DESAFIOS DO MERCADO
AGROALIMENTAR”, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
através do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, AVISO Nº
10/SI/2016 PROGRAMAS MOBILIZADORES, tendo em conta os critérios enunciados no Edital do
concurso para contratação dum bolseiro no âmbito do referido projeto, o Júri elaborou o ANEXO
(quadro) onde se analisaram a avaliação curricular e foi feita a seleção dos candidatos admitidos
a concurso com base no cumprimento dos requisitos de admissão. Os candidatos admitidos a
concurso foram ordenados de acordo com o preenchimento do requisitos enunciados no edital e
com o grau de experiência nos requisitos e fatores preferenciais de admissão.
Com base nesse quadro (ANEXO), e tendo em conta que a candidata Eugénia Carvalho preenchia
um menor número dos requisitos solicitados, o Júri decidiu ordenar as candidatas pela seguinte
ordem:
1.ª Marina Oliveira.
2.ª Eugénia Carvalho.
Escola Superior Agrária de Santarém, 20 de março de 2019.

O Júri,

Presidente, Prof. Coordenador António Raimundo

1º Vogal, Prof. Adjunta Margarida Oliveira

2º Vogal, Prof. Adjunta Ana Teresa Ribeiro

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Escola Superior Agrária

ATA
Bolsa de Investigação
ANEXO
Preenchimento dos critérios de seriação dos candidatos à bolsa de investigação do projeto MobFood.
Candidatas
Marina Oliveira
Eugénia Carvalho
Área Científica: Ciência e Tecnologia dos Alimentos
Requisitos de admissão:
estar habilitado(a) com:
Licenciatura em Ciência e Tecnologia dos Alimentos ou áreas afins
Mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos ou áreas afins
(Tecnologia Alimentar, Sistemas de Prevenção e Controlo Alimentar,
Engenharia Alimentar, entre outros)
com uma média final mínima de 14 valores em ambos os graus.
Licenciatura
Mestrado
Residir ou ter disponibilidade para vir a residir durante o período da bolsa
na região de Santarém.
Ter licença de condução válida para veículos ligeiros da classe B.
Como fatores preferenciais:
- Experiência comprovada na área da Ciência e Tecnologia dos Alimentos
ou áreas afins
- Experiência comprovada na área da caraterização de ambientes
agroindustriais, boas práticas de higiene e de fabrico, produção e utilização
de checklists, métodos de análise físico-química e microbiológica em
matérias ou produtos alimentares e ambientes alimentares
- Conhecimento da legislação vigente aplicada à inocuidade alimentar
- Experiência na elaboração de boletins analíticos
- Competência para realizar tratamento estatístico de dados e produção de
relatórios técnico-científicos
- São exigidos sentido de responsabilidade, capacidade de organização no
trabalho, dinamismo, facilidade nas relações interpessoais para trabalho
em equipa, capacidade para
se deslocar no país e trabalhar em diferentes ambientes agroindustriais
- Utilização autónoma na fala e escrita da língua inglesa
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O Júri,

Presidente, Prof. Coordenador
António Raimundo
ajfraimundo
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Vogal,
Prof.
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Adjunta

2º Vogal – Prof. Adjunta Ana
Teresa Ribeiro

