
 

 
 

EDITAL n.º BC-02/2018 
 

Bolsas de Colaboração com o Centro de Ciência Viva de Bragança 
 
 
Local de prestação da colaboração: 
Centro de Ciência Viva de Bragança 

 
Funções de colaboração a desempenhar: 
Melhorar módulos de promoção de ciência no âmbito de projetos/teses. Apoiar o atendimento ao público no Centro de Ciência 
Viva de Bragança. Manutenção e reformulação do site e arquivo do Centro de Ciência Viva de Bragança. 

 
Perfil dos candidatos, requisitos de admissão e preferenciais:  
Os bolseiros deverão ter conhecimentos de informática, Eletrotécnica, Mecânica, entre outras, constituindo condição preferencial 
a acumulação de créditos em unidades curriculares do planos de estudos de licenciatura ou mestrado. 
 

Datas de início e término da colaboração: 

A data de inicio e término é definida de acordo com cada projeto em curso. No início de cada colaboração é definido, em 
declaração, a data de início e término e funções a desempenhar. 
 
 

Critérios de selecção e seriação: 
A ordenação final dos candidatos é elaborada de acordo com as condições preferenciais e critérios de seriação estabelecidos no 
artigo 5.º do Regulamento para Atribuição de Bolsa de Colaboração. 
A classificação final dos candidatos resultará da média ponderada das classificações quantitativas dos dois métodos de seleção 

[avaliação curricular (AC) e entrevista (E)] que será expressa na escala de 0 a 20 valores e será efetuada através da seguinte 

fórmula: Classificação Final, CF = 0,5 x AC + 0,5 x E. É excluído do procedimento o candidato que obtenha uma valoração inferior a 
9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhe sendo aplicado o método seguinte. 

 
Composição do júri: 
Ana Isabel Pereira, Prof. Coordenadora do Instituto Politécnico de Bragança; 
Ivone Fachada, Diretora do Centro de Ciência Viva de Bragança; 
Hernâni Dias, Presidente do Município de Bragança. 
 
Valor da bolsa de colaboração: 
4,00 € por hora. 

 
Período e documentação de candidatura: 
Apresentação de candidatura nos Serviços de Ação Social do IPB, de 14 de maio a 24 de maio de 2018. 
Os candidatos deverão preencher os modelos de candidatura e Curriculum Vitae, em impressos próprios, disponíveis em 
www.sa.ipb.pt e www.sas.ipb.pt. 
A candidatura poderá ser efetuada por submissão eletrónica da documentação exigida para arolo@ipb.pt 

http://www.sas.ipb.pt/

