CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE GESTÃO DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA (BGCT)
Referência BGCT.IPB.01/2018
O Instituto Politécnico de Bragança torna pública a abertura de concurso para atribuição
de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT), financiada por receitas próprias
do IPB.
1. Área científica: Engenharia Civil.
2. Requisitos de admissão: A bolsa é destinada a Licenciados ou Mestres em
Engenharia Civil.
O(a)s candidato(a)s deverão ter:
- Experiência e conhecimento na análise de projetos e de técnicas construtivas e
reabilitação;
- Experiência e conhecimento do software de CAD e de modelação de comportamento
de estruturas de engenharia civil;
- Conhecimentos sobre estudos laboratoriais na área dos materiais de construção, da
reabilitação e da geotecnia.

3. Plano de trabalhos:
O(a) candidato(a) selecionado(a) participará em
atividades de apoio à investigação desenvolvida nos Laboratórios de Materiais de
Construção e de Geotecnia, no âmbito da gestão de empreitadas de obras de
reabilitação em diversas áreas de engenharia Civil, em particular na área dos edifícios
escolares e instalações desportivas.
O Bolseiro deverá atingir uma formação sólida, especializada no domínio de Gestão de
Obras Públicas e de engenharia de construção e de reabilitação.
Orientação Científica: Professor Manuel Joaquim da Costa Minhoto
4. Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas de
Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
5. Local de trabalho: A actividade do bolseiro será desenvolvida nos
Laboratórios de Materiais de Construção e de Geotecnia da Escola Superior de
Tecnologia do IPB e no Gabinete de Obras do IPB.
6. Duração da bolsa: A duração é de 12 meses podendo ser renovada,
anualmente, até um período máximo de 6 anos, com início previsto em 15 de fevereiro
de 2018.

7. Valor do Subsídio de Manutenção Mensal: O montante da bolsa será
de acordo com a tabela de valores das bolsas no país atribuídas directamente pela FCT.
8. Critérios de seleção
O processo de seleção será efetuado por avaliação curricular e, para os candidatos que
atinjam classificação positiva nesta, através de realização de entrevista e prova oral de
conhecimentos.
O resultado do processo de seleção será divulgado através de notificação por correio
eletrónico aos candidatos.
a) Classificação final das Habilitações Académicas, e qualidade do CV e sua adequação
para o projeto em causa (50%);
b) Experiência na condução de trabalhos de campo nas áreas do concurso (40%);
c) Outros elementos curriculares relacionados com a área do concurso (10%).
9. Composição do Júri de Selecção:
Presidente: Orlando Isidoro Afonso Rodrigues;
Vogal efectivo: Albano Agostinho Gomes Alves;
Vogal efectivo: Manuel Joaquim da Costa Minhoto;
Vogal Suplente: Pedro Nuno Gonçalves Nogueiro.
10. Forma de Publicitação/notificação dos resultados
Todos os resultados da avaliação do concurso serão divulgados através de notificação
por correio electrónico aos candidatos.
11. Prazo de
candidaturas:

candidatura

e

forma

de

apresentação

das

A recepção das candidaturas decorrerá de 19 a 29 de janeiro de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio para o
endereço de correio eletrónico ipb@ipb.pt dos seguintes documentos:
 carta de motivação;
 Curriculum Vitae, com descrição das atividades desenvolvidas e relevantes para
o âmbito da bolsa;
 Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis
para o respetivo tipo de bolsa, nomeadamente certificados de habilitações de
todos os graus académicos obtidos, com média final e com as classificações em
todas as disciplinas realizadas;
 Outra documentação considerada relevante para apreciação da candidatura;
As candidaturas e reclamações no âmbito do concurso deverão ser submetidas por
correio eletrónico para o endereço ipb@ipb.pt , indicando no assunto da mensagem
“Concurso Bolsa Referência “BGCT.IPB.01/2018”.

