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Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação 
No âmbito do Projeto 

ALTERNATIVA - Alternative protein sources in the European diets – integrating health risk-benefit 
and sustainability 

(GP/EFSA/ENCO/2020/03 | Partnering grants – GA 2) 
 

AVISO DE ABERTURA 
 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Departamento de Alimentação e Nutrição, abre 
Concurso para atribuição de Bolsa de Investigação (Licenciatura) – 1 vaga – a candidatos (F/M), no 
âmbito do Projeto GP/EFSA/ENCO/2020/03 | Partnering grants – GA 2, designado por 
“ALTERNATIVA - Alternative protein sources in the European diets – integrating health risk-benefit and 
sustainability”, financiado pela European Food Safety Authority (EFSA).  
 
Fase de candidatura: 08/04/2022 a 22/04/2022 
 
As condições de abertura da bolsa são as seguintes: 
 
Área científica genérica: Nutrição  
 
Área cientifica especifica:  Nutrição  
 
 
Requisitos de admissão: 
 
Serão apenas consideradas as candidaturas que reúnam os seguintes requisitos: 
 

 Estudantes inscritos/as em cursos nas áreas científica acima indicadas, visando a consolidação 
da sua formação científica através do desenvolvimento de trabalhos de investigação 
conducentes à obtenção do respetivo grau académico integrados ou não em projetos de I&D. 
Será dada preferência a estudantes de mestrado. 

 
Requisitos preferenciais: 

a. Licenciatura na área das ciências da nutrição; 
b. Experiência comprovada em avaliação do risco-benefício de alimentos; 
c. Formação comprovada em padrões alimentares alternativos; 
d. Experiência comprovada em análise de macronutrientes e minerais; 
e. Experiência comprovada em laboratórios acreditados para ensaios de nutrientes e 

contaminantes de alimentos; 
f. Experiência em empreendedorismo de pelo menos ano e meio;  
g. Experiência de contacto com a população que segue dietas vegetarianas ou macrobióticas; 
h. Tenha interesse e motivação face ao tema; gosto e experiência de trabalho numa equipa 

multidisciplinar; facilidade de comunicação de conceitos e metodologias da área a outras 
áreas disciplinares. 
 

 
Plano de trabalhos:  
Desenvolvimento de uma metodologia que permita a integração das componentes saúde e 
sustentabilidade de alimentos e dietas. Apoio na elaboração de uma revisão da literatura relativa às 
fontes proteicas alternativas à carne e produtos cárneos. Contributo para a integração das 
componentes saúde e sustentabilidade na substituição do consumo de carne e produtos cárneos por 
fontes alternativas de proteína. Contributo para o desenvolvimento de estratégias de disseminação dos 
resultados obtidos no âmbito do projeto ALTERNATIVA. Este plano de trabalhos encontra-se 
enquadrado no âmbito dos WP1, WP3 e WP4 do projeto ALTERNATIVA.  
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Legislação e regulamentação aplicável: O Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei 
Portuguesa nº 123/2019, de 18 de agosto, sem prejuízo de outra legislação em vigor e das regras de 
funcionamento interno da Instituição. O DGRH-bolsas assume as competências essenciais da 
Unidade, e cujas regras básicas de operação são: a responsabilidade de fornecer aos bolseiros todas 
as informações relacionadas com os seus Estatutos, para servir de elo entre os bolseiros e a 
Instituição, acolhendo e monitorizando os seus processos. A DGRH-Bolsas pode ser contatada em 
dias úteis, durante o horário de atendimento ao público regulado nesta Instituição. 
 
Local de trabalho: As atividades serão desenvolvidas no Departamento de Alimentação e Nutrição 
deste Instituto, podendo haver necessidade de deslocações no âmbito do projeto, em território nacional 
e em outros Estados Membros.  
 
Orientação Científica: o trabalho será coordenado pela Doutora Isabel Castanheira, Coordenadora 
do Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 
sob co-orientação do Doutor Ricardo Assunção, Professor Auxiliar no Instituto Universitário Egas Moniz 
da Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, CRL.  
 
Duração da Bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses eventualmente renovável. O início previsto 
da Bolsa é 1 junho de 2022, à qual será afeto o Bolseiro em regime de exclusividade, conforme 
regulamento  supramencionada, nomeadamente o Estatuto do Bolseiro de Investigação (Lei n.º 
40/2004, de 18 de Agosto).  
 
Valor do subsidio de manutenção mensal: O montante da bolsa é conforme a tabela de valores 
para bolsas nacionais atribuídas pela FCT constante no regulamento de bolsas de investigação, 

disponível em http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores. O Bolseiro usufrui, ainda, de Seguro Social 

Voluntário e de um Seguro de Acidentes Pessoais ou equivalente. 
 
Método de avaliação:  
Os candidatos que não possuam os critérios referidos anteriormente serão excluídos. Também serão 
excluídos os candidatos que não apresentarem certificado de graduação com a apresentação da 
respetiva nota final. 
A avaliação incidirá na apreciação da formação académica e experiência profissional nas áreas acima 
indicadas. O processo de avaliação inclui avaliação curricular. A avaliação curricular será composta 
por: formação académica (3 valores), experiência profissional (7 valores), formação profissional (8 
valores) e atividade científica (2 valores). 
 
Os candidatos serão classificados e o candidato com maior pontuação será aceite. Em caso de 
impedimento à aceitação da bolsa pelo primeiro candidato selecionado, a opção será o segundo 
classificado (e assim sucessivamente) de acordo com a lista ordenada pelo Júri do processo de 
recrutamento. No entanto, o júri reserva-se o direito de decidir que nenhum dos candidatos disponíveis 
cumpre os requisitos mínimos para ocupar o lugar em aberto, devendo neste caso proceder-se a um 
novo processo de recrutamento. 

 
Constituição do Júri: O Júri é constituído por elementos de reputada idoneidade, científica e técnica 
para as áreas em relevo, constituído pela Doutora Isabel Castanheira (Presidente do Júri) 
Coordenadora do Departamento de Alimentação e Nutrição do INSA, Doutor Ricardo Assunção 
Professor Auxiliar do Instituto Universitário Egas Moniz da Egas Moniz – Cooperativa de Ensino 
Superior, CRL e Doutora Carla Motta, Investigadora Auxiliar do Departamento de Alimentação e 
Nutrição do INSA vogais efetivos do concurso, e Doutora Carla Martins e Dra. Inês Delgado vogais 
suplentes do concurso. 
 
 
Documentos de Candidatura: o processo de candidatura deverá incluir uma carta de apresentação, 
Curriculum Vitae detalhado (Europass), cópia(s) do(s) certificados de habilitação.  

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
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Todas as candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico para: 
Inês Delgado 
bolsas@insa.min-saude.pt with Cc to ines.delgado@insa.min-saude.pt  
 
 
Nota:  são aceites também as candidaturas enviadas em suporte de papel (CTT – Correios 
de Portugal, S.A:)) 
 

Data limite de receção das Candidaturas: 22/04/2022 
 
Comunicação dos resultados aos candidatos e outras informações: O resultado do processo de 
seleção será divulgado, através do website: http://www.insa.pt/, sendo o candidato(a) selecionado(a) 
notificado através de e-mail. 
Comunicação dos resultados aos candidatos e outras informações: os resultados do concurso serão 
comunicados aos candidatos através de correio eletrónico, com recibo de entrega. Após o envio do 
resultado da candidatura, considerar-se-á automaticamente notificado para consultar o processo se 
assim o desejar e pronunciar-se em sede de audiência prévia no prazo máximo de 10 dias úteis. O 
candidato selecionado deve declarar, por escrito, a sua aceitação e comunicar a data de início efetivo 
da bolsa. Salvo apresentação de justificação atendível, a falta de declaração dentro do prazo requerido 
(10 dias) equivale à renúncia da bolsa. Em caso de impedimento de aceitação da bolsa pelo primeiro 
candidato selecionado, a opção será o segundo qualificado (e assim sucessivamente) de acordo com 
a lista ordenada pelo Júri do concurso, a constar em Ata. A lista final de classificação no âmbito deste 
concurso será afixada em local visível, na Ala da Direção de Recursos Humanos, piso 2, deste Instituto. 
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