Concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI- Licenciado)
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI - Licenciado) no âmbito
das atividades decorrentes do projeto U-Bike Portugal no IPB (ref.ª POSEUR-01-1407-FC-000010), que visa
incentivar a adoção de hábitos de mobilidade mais sustentáveis na comunidade académica do IPB, através
da disponibilização de bicicletas elétricas.
Área Científica: Eficiência energética nos transportes públicos sustentáveis – mobilidade suave.
Requisitos de admissão: Os candidatos à bolsa deverão possuir licenciatura adequada à realização do
plano de trabalhos. Será dada preferência a candidatos com perfil e experiência relevantes para as
atividades a realizar.
Plano de trabalhos: Apoio aos trabalhos a desenvolver no âmbito das atividades do projeto U-Bike
Portugal no IPB, relacionados com a promoção da mobilidade mais sustentável da comunidade académica
do IPB, através da utilização de bicicletas elétricas. No âmbito da bolsa estão programadas, de entre
outras, as seguintes atividades, nos termos da candidatura aprovada:
1. Implementação do Plano de Comunicação;
2. Implementação do Plano de Manutenção, incluindo a realização das tarefas de manutenção das
bicicletas;
3. Implementação do Plano de Monitorização e Avaliação;
4. Gestão da plataforma eletrónica do Sistema Integrada de Gestão do Projeto;
5. Aplicação do Regulamento com as “Normas gerais de utilização de bicicletas no âmbito do Projeto
U-Bike Portugal”;
6. Avaliação global da implementação do projeto e propostas de melhoria.
Legislação e regulamentação aplicável: Regulamentos, em vigor, de Bolsas do IPB e de Investigação da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml) - e o
Estatuto do Bolseiro de Investigação (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro).
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido nas instalações do Instituto Politécnico de Bragança,
Campus de Bragança e de Mirandela, em particular no Laboratório de Tecnologia Mecânica da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do IPB, sob a orientação científica do Prof. Doutor Vicente Leite.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração 12 meses, com início previsto para março de 2018,
eventualmente renovável por períodos determinados, em regime de exclusividade, nunca excedendo a
conclusão do projeto.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 745,00 €, conforme tabela
de
valores
das
bolsas
atribuídas
diretamente
pela
FCT,
I.P.
no
País,
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores) e será pago através de transferência bancária.
Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar será por avaliação curricular:
a) Motivação e disponibilidade para o exercício das funções previstas no plano de trabalhos – 30%;
b) Formação académica, relevante para o plano de trabalhos – 40%;
c) Experiência, formal e informal, relevante para o plano de trabalhos – 30%.

Os cinco candidatos com melhor classificação, em resultado da avaliação curricular, poderão ser
convidados para uma entrevista. A entrevista visa analisar, com mais profundidade, os itens da avaliação
curricular. Caso necessário, após estas entrevistas, poderão ser convidados os cinco candidatos seguintes.
Composição do Júri de Seleção: O Júri será constituído pelos Professores Doutores Vicente Leite
(presidente), Ana Isabel Pereira (vogal) e Luís Queijo (vogal).
Forma de publicitação/notificação dos resultados: A comunicação dos resultados da avaliação e toda a
comunicação subsequente, incluindo a notificação do(a) candidato(a) aprovado(a), será feita por correio
eletrónico.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto pelo
período de dez dias úteis subsequentes à publicação deste edital.
Os interessados deverão enviar carta de apresentação e motivação, curriculum vitae (2 páginas, no
máximo, contendo a descrição da relevância da formação académica e da experiência), cópia de
certificado de habilitações e outros documentos considerados relevantes para a candidatura, incluindo
cartas de recomendação.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através de correio eletrónico para
avtl@pb.pt.
As candidaturas só serão consideradas entregues após o envio de uma mensagem de confirmação da
receção.

