
 

                 

Bolsa de Investigação em Análise Sensorial 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma (1) bolsa para grau de mestre no âmbito do 
projeto nº 24524 “MobFood - Mobilização de Conhecimento Científico e Tecnológico em Resposta aos 
Desafios do Mercado Agroalimentar” (projeto a decorrer de dezembro de 2017 a novembro de 2020) 
a realizar na empresa Sense Test – Sociedade de Estudos de Análise Sensorial a Produtos 
Alimentares, Lda, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do 
Programa Operacional Portugal 2020 / Compete 2020, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Análise Sensorial 

Requisitos de admissão:  

São condições de preferência para a ordenação dos candidatos e das candidatas: 

- Avaliação curricular: 

§ Mestrado em Engenharia Alimentar, Nutrição, Bioquímica ou áreas afins (até 20/100 
pontos). 

§ Média de Curso – mínima 12 valores (até 20/100 pontos). 
§ Experiência em análise sensorial a produtos alimentares e acompanhamento de 

processos de desenvolvimento de novos produtos alimentares (até 20/100 pontos). 
§ Experiência de desenvolvimento de investigação em contexto empresarial (até 20/100 

pontos) 
§ Comunicações Científicas na área sensorial (até 10/100 pontos). 
§ Conhecimento oral e escrito da língua inglesa (até 10/100 pontos).  

- Carta de condução de veículo ligeiro (obrigatório). 

- Motivação expressa para desempenhar as funções propostas avaliado por eventual 
entrevista de seleção. 

Plano de trabalhos:  

A) Estudos dos efeitos do contexto na avaliação sensorial de alimentos em ambiente 
virtual 
B) Estudo do efeito dos métodos temporais na caracterização sensorial dinâmica de 
alimentos 

 



 

                 

Sendo que as atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a consistem no apoio à 
concretização das tarefas científicas previstas na candidatura do projeto, nomeadamente 
revisão da literatura, realização de trabalho de campo e de análise de dados, apoio à 
elaboração de relatórios de progresso e final, submissão de artigos científicos e realização 
das demais tarefas necessárias para a concretização dos objetivos do projeto. 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; 
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. -  
em vigor 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Sense Test – Sociedade de Estudos de 
Análise Sensorial a Produtos Alimentares, Lda, sob a orientação do Coordenador Técnico, Rui 
Jorge Moreira da Costa Lima, sendo que o/a bolseiro/a poderá vir a efetuar algumas das 
atividades nas instalações de outros promotores do projeto ou em local de consumo/compra. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em 14 
de Novembro de 2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao final do projeto. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 
€989,70€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no 
País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), acrescido do Seguro Voluntário Social, caso 
o/a bolseiro/a o pretenda.  

Métodos de seleção: O processo de seleção será desenvolvido com base na avaliação 
curricular e em entrevista de seleção, limitada a um número máximo total de 5 candidatos 
e/ou candidatas. A ponderação é de 70/30 para avaliação curricular/entrevista. 

Composição do Júri de Selecção: A seleção dos candidatos e candidatas será efetuada 
por um júri presidido pelo Prof. Doutor Luís Miguel Cunha, da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto (FCUP), pelo coordenador da Sense Test Lda, Eng. Rui Costa Lima, e 
por outro elemento doutorado selecionado de entre os membros da equipa da FCUP afeta ao 
MobFood ou outro indicado pelo presidente do júri. 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Forma de publicitação/notificação 
dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista 
ordenada por nota final obtida, sendo o/a candidato/a aprovado/a notificado/a através de e-
mail. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso 
encontra-se aberto no período de 10 a 24 de Outubro de 2019. 



 

                 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae pormenorizado em 
formato CV Europass 

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/E

uropass+CV.csp) e cópia do Certificado de Habilitações e outros documentos 

comprovativos considerados relevantes. 

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período 10h às 13h – 14h 
às 18h na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio, para: 

Sense Test, Lda 

Projecto MobFood 

Rua Zeferino Costa, 341 

4400-345 Vila Nova de Gaia 

 

 




