
 

Bolsas de Iniciação à Investigação (BII) – Verão com Ciência   

O Instituto Politécnico de Bragança torna público que se encontra aberto procedimento 
para atribuição de 140 (cento e quarenta) Bolsas de Iniciação à Investigação (BII), 
financiadas pela FCT ao abrigo do programa “Verão com Ciência”. A bolsa será atribuída nas 
seguintes condições: 

Requisitos de admissão: Podem candidatar-se alunos que frequentem Curso Técnico 
Superior Profissional, Licenciatura ou Mestrado, bem como licenciados que se encontrem 
inscritos em cursos não conferentes de grau académico integrados no projeto educativo de 
uma instituição de ensino superior, desenvolvidos em associação ou cooperação com uma 
ou várias unidades de I&D. 

Plano de trabalhos: Realização de atividades relacionadas com a Escola de Verão do IPB - 
Estágio de Iniciação Científica. 

Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Apoios Especiais da FCT, 
disponível em 
https://www.fct.pt/apoios/research4covid19/Regulamento_apoios_especiais_08_06_2010.pdf, 

Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de 
agosto, na sua redação atual; Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P., em vigor 
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf); Regulamento 
n.º 522/2020, publicado em Diário da República, 2ª série, n.º 113, de 12 de junho – 
Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto Politécnico de Bragança. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido nas unidades de investigação do IPB e/ou 
parceiros sociais. 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 3 meses. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: A remuneração mensal será de 412 euros, de 
acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação atribuídas pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, I.P. no País em regime de exclusividade 
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). 

Métodos de seleção: Será dada preferência aos estudantes que tenham concorrido, entre 
16 a 26 de junho, ao programa Verão com Ciência, anunciado no sítio da FCT e tenham, 
previsivelmente, matrícula/inscrição válida a outubro de 2020. Os candidatos serão 
avaliados, por programa de Escola de Verão, pelo desempenho académico (medido numa 
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escala de 1 a 20) e ECTS aprovados até ao 1º semestre de 2019/2020, contemplando a 
diversidade de formações e supervisores.  

Composição do Júri de Seleção: O Júri será constituído pelos doutores Anabela Martins 
(presidente), Paula Odete Fernandes (vogal), Ana I. Pereira (vogal), Cristina Mesquita 
(vogal), Mário Cardoso (vogal), José Alberto Pereira (vogal). 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: O resultado do processo de seleção será 
divulgado através de notificação dos candidatos por correio eletrónico. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 
aberto no período até dia 21 de julho de 2020. As candidaturas deverão ser formalizadas 
através de formulário eletrónico, acompanhado do plano de trabalhos e histórico 
académico. São dispensados da apresentação do histórico académico estudantes 
regularmente inscritos no IPB. 

As candidaturas devem ser submetidas em formulário próprio de acordo com o programa 
ao qual cada estudante se candidata: https://forms.gle/QPbRjJYAZXs7gpHm6  
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