INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BRAGANÇA

BOLSA DE GESTÃODE CIÊNCIAE TECNOLOGIA (BGCT)
O Instituto Politécnicode Bragança (IPB) torna pública a abertura de concurso, de l a 15 de outubro
de 2016, para atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) para os Serviços de
Informática do IPB.

A atividade do bolseiro centrar-se-á no desenvolvimento de atividades de divulgação científica e

tecnológica na área das tecnologias da comunicação e será desenvolvida nos Serviços de Informática
dolPB.
O início da bolsa será a l de dezembro de 2016.
Perfil do candidato:

.

Habilitaçõesacadémicas:é exigida a titularidade de licenciatura ou grau académicosuperior

na área de Design;
Será dada preferência a candidatos que apresentem:

.
.

Experiênciaem comunicaçãoInstitucional;
Experiênciaem imagem corporativa e marketing digital;

.
.

Experiência e sólidos conhecimentos em design gráfico;
Experiência em divulgação de projetos e atividades científicas;

.
.

Experiênciae sólidosconhecimentos em desenho de interfacesgráficas;
Experiênciae sólidosconhecimentos em ferramentasde desenho gráficovetorial e bitmap;

.

Conhecimentos de modelação tridimensional.

Condições da bolsa e remuneração

A bolsa tem por base o Regulamento de Bolsas de Investigação do IPB e o Estatuto de Bolseiro de
Investigação Científica, aprovado pela lei n° 40/2004 de 18 de Agosto de 2004.

A duração é de 12 meses podendo ser renovada, anualmente, até um período máximo de 6 anos,
conforme o Regulamento de FormaçãoAvançada e Qualificaçãodos Recursos Humanos da Fundação
para a Ciência e Tecnologia.

A remuneraçãoserá de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Gestãode Ciênciae Tecnologia
atribuídas pela Fundação.
Candidatura e método de seleção
As candidaturas deverão ser formalizadas através de carta de motivação, acompanhada do Curriculum

Vitae,fotocópiasdo bilhetede identidadeou cartãodo cidadão,do númerode identificaçãofiscal, dos
certificadosde habilitaçõesliteráriase de outros documentosque sejam consideradosrelevantes para
apreciação da candidatura.

O candidato poderáanexarà candidatura até duascartas de recomendação(facultativo).
O processo de seleção será efetuado por avaliação curricular e, caso o júri entenda necessário,
complementado com entrevista.

O resultado do processo de seleçaoserá divulgado atravésde notificaçãodos candidatos.
Os interessados deverão enviar a documentação para:
Instituto Politécnico de Bragança
A/C Prof. Doutor Albano Agostinho Gomes Alves
Campus de Santa Apolónia
5301-253 Bragança, Portugal
Telefone: + 351 273 303001; Fax: + 351 273 273 313 051

