BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Uma vaga, na área do desenvolvimento de projetos com a comunidade, através da Plataforma DEMOLA
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Iniciação Cientíca (BIC) no âmbito das
atividades decorrentes da implementação da Plataoorma DEMOLAm Nortm Portugalu que visa promover a
participação ativa dos estudantes do IPB no desenvolvimento de projeetos e desaíos apresentados pela
comunidade (empresas e instituiççes)u que requerem inovação e competências multidisciplinaress
Área Cientíca: Inovaçãos
Requisitos de admissão: Ls candidatos à bolsa deverão possuir uma atitude proactivau elevado grau de
maturidadeu boa capacidade de trabalmo em equipau de cooperação em rede e de comunicaçãou
designadamente em língua inglesas Será dada preoerência a candidatos com períl e experiência relevantes
para as atividades a realizars
Plano de trabalhos: Ls trabalmos a desenvolver visam o aumento da eícácia na cooperação com a
comunidade (empresasu instituiççes)u designadamente através da plataoorma DEMOLAm Nortm Portugalu
incluindo a utilização das oerramentas e instrumentos administrativos utilizados para o eoeitou de acordo
com os milestones e boas práticas da rede DEMOLAms Ls trabalmos incluemu aindau a realização de entrevista
com empresas e instituiççesu identiícação de desaíos da comunidadeu acompanmamento das equipas de
estudantes na realização dos projeetos e a preparação e organização dos milestoness
Legislação e regulamentação aplicável (em vigor): Regulamento de Bolsas do IPB e o Regulamento de
Bolsas
de
Investigação
da
Fundação
para
a
Ciência
e
a
Tecnologiau
IsPs
(mtp://wwwsoctspt/apoios/bolsas/regulamentospmtml) e o Estatuto do Bolseiro de Investigação
(mtps://wwwsoctspt/apoios/bolsas/estatutobolseiro)s
Local de trabalho: L trabalmo será desenvolvido na Região de Bragança e nas instalaççes do Instituto
Politécnico de Bragançau Campus de Bragança e de MOirandelau e do Brigantia Ecoparku sob a orientação
cientíca da Prooas Doutora rera Ferro Aebress
Duração da bolsa: m bolsa terá a duração 8 mesesu com início previsto para 1 de oevereiro a 30 de setembro
de 2018u com possibilidade de renovação.
Valor do subsídio de manutenção mensal: L montante da bolsa corresponde a € 385u00u conoorme tabela
de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCTu IsPs no Paíss
(mtp://aloasoctsmctesspt/apoios/bolsas/valores)s
L pagamento será eoetuado por transoerência bancárias
Métodos de seleção: L método de seleção a utilizar será por avaliação curricular:
a) MOotivação e disponibilidade para o exercício das ounççes previstas no plano de trabalmos 30%;o
b) Relevância da oormação académica para a execução do plano de trabalmos 20%;o
c) Experiênciau oormal e inoormalu relevante para o plano de trabalmos 50%s
Ls cinco candidatos com melmor classiícaçãou em resultado da avaliação curricularu poderão ser
convidados para uma entrevistas m entrevista visa analisaru com mais prooundidadeu os itens da avaliação
curriculars Caso necessáriou após estas entrevistasu poderão ser convidados os cinco candidatos seguintess m
entrevista será realizada em inglêss

Composição do Júri de Seleção: L Júri será constituído por rera mlexandra Ferro Aebres (presidente)u
mntónio José Santos MOeireles (rogal) e José MOanuel Ribeiro Correia moonso dos Santos (vogal)s
Forma de publicitação/notícação dos resultados: m comunicação dos resultados da avaliação e toda a
comunicação subsequenteu incluindo a notiícação do(a) candidato(a) aprovado(a)u será oeita por correio
eletrónicos
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: L concurso encontra-se aberto pelo
período de dez dias úteis subsequentes à publicação deste editals
Ls interessados deverão enviar carta de apresentação e motivaçãou curriculum vitae (2 páginasu no
máximou contendo a descrição da relevância da oormação académica e da experiência)u cópia de certiícado
de mabilitaççes e outros documentos considerados relevantes para a candidaturau incluindo cartas de
recomendaçãos m carta de apresentação e motivação e o curriculum vitae devem ser redigidos em inglêss
ms candidaturas deverão ser enviadasu exclusivamenteu por correio eletrónicou com aviso de leiturau para a
presidente do jeúriu rera Ferro Aebresu através do correio eletrónico voerrolebres@ipbspts

