BOLSA DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (BGCT)
O Instituto Politécnico de Bragança torna pública a abertura de procedimento para atribuição de uma
Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) para o Gabinete de Relações Internacionais do IPB.
A atividade do bolseiro centrar-se-á no Gabinete de Relações Internacionais do IPB, colaborando em
todos os procedimentos relacionados com os projetos de mobilidade e captação de estudantes
internacionais, na mobilidade de docentes e colaboradores do IPB e das suas instituições parceiras
internacionais (envio e receção).
O início previsível da bolsa será 1 de dezembro de 2017.
Perfil do candidato:
- Habilitações académicas: é exigida a titularidade de licenciatura ou grau académico superior na
área de educação e formação 34 da CNAEF: Ciências Empresariais;
Será dada preferências a candidatos que apresentem:
- Experiência na gestão de projetos de mobilidade e captação de estudantes internacionais;
- Experiência na elaboração de candidaturas a projetos de mobilidade internacionais;
- Conhecimentos de Inglês ao nível de Utilizador Proficiente, de acordo com o Quadro Europeu
Comum de Referência para as Línguas do Conselho da Europa, e de outras línguas oficiais da União
Europeia.
Condições da bolsa e subsídio mensal de manutenção
A bolsa tem por base o Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto Politécnico de Bragança e
o Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela lei nº 40/2004 de 18 de agosto de
2004, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, alterado ainda pelo
Decreto-Lei n.º 233/2012, de 29 de outubro, pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro, e pelo Decreto-lei
n.º 89/2013, de 9 de julho.
A duração é de 12 meses podendo ser renovada, anualmente, até um período máximo de 6 anos,
conforme o Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P..
O subsídio mensal de manutenção será de acordo com a tabela publicada no Anexo I do Regulamento
nº 339/2015, de 17 de junho.
Candidatura e método de seleção
As candidaturas deverão ser formalizadas através de carta de motivação, acompanhada do Curriculum
Vitae com identificação do número do bilhete de identidade ou cartão do cidadão e do número de
identificação fiscal, fotocópias dos certificados de habilitações literárias e de outros documentos que
sejam considerados relevantes para apreciação da candidatura.
O candidato poderá anexar à candidatura até duas cartas 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 seleção será divulgado através de notificação dos candidatos.
Período de apresentação de candidatura
O concurso está aberto entre o dia 23 de outubro e o dia 6 de novembro de 2017
Os interessados deverão enviar a documentação para:
Instituto Politécnico de Bragança
A/C Prof. Doutor Luís Manuel Santos Pais
Campus de Santa Apolónia
5301-253 Bragança, Portugal
Telefone: + 351 273 303 200; Fax: + 351 273 325 405

