
BOLSA DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Refª GP01/18 
 
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. 
 

A atividade do bolseiro será desenvolvida na Escola Superior Agrária do IPB e centra‐
se na gestão de projetos de investigação científica, com início previsto em 16 de Julho 
de 2018. 
 
Duração e Regime de Atividade: A duração é de 3 meses podendo ser renovada, por 
um período adicional de 9 meses. 
 
 
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto 
do Bolseiro de Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas do Instituto 
Politécnico de Bragança. 
 
 
Objeto de Atividade: Bolsa para formação especializada no domínio de Gestão de 
Ciência e Tecnologia. O(a) candidato(a) selecionado(a) participará em atividades de 
gestão de ciência que se enquadrem no âmbito do Instituto Politécnico de Bragança, 
incluindo análise de dados, indicadores de execução e relatórios de execução 
financeira de projetos e ações de divulgação e disseminação de informação. 
 
 
 
Orientação Científica: Professor Miguel Vilas Boas 
 
Formação académica e profissional: A bolsa é destinada a candidatos com 
licenciatura nas áreas de Contabilidade, Gestão, Administração Pública e afins. 
 
 
O(a)s candidato(a)s deverão ter formação e/ou experiência em gestão de projetos de 
investigação nomeadamente bons conhecimentos das regras de execução financeira 
dos Fundos Estruturais, conhecimentos de informática, nomeadamente, utilização de 
bases de dados, processadores de texto, folhas de cálculo, e correio eletrónico e/ou 
experiência em apoio administrativo e de gestão.  
 
 
Remuneração: O montante da bolsa será estabelecido de acordo com a tabela de 
valores das bolsas no país atribuídas diretamente pela FCT 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), para Bolsa de Gestão de Ciência e 
Tecnologia (BGCT) para Licenciados  
 
Candidatura e método de seleção 
 
As candidaturas deverão ser formalizadas através de: 
 
− Carta de motivação; 
 
− Curriculum Vitae, com descrição das atividades desenvolvidas e relevantes para o 
âmbito da bolsa; 
 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores


− Diploma de cada habilitação literária com indicação da classificação final e 
certificado de habilitações com discriminação das classificações e créditos das 
unidades curriculares efetuadas; 
 
− Outra documentação considerada relevante para apreciação da candidatura; 
 
O processo de seleção será efetuado por avaliação curricular (AC) e, para os 5 
candidatos melhor classificados que atinjam avaliação positiva, através de realização 
de entrevista e prova oral de conhecimentos (E). 
 
A classificação final, CF, será obtida por: 
 
CF= 0.6*AC+0.4*E 
 
 
Composição do Júri de Seleção  
Presidente: Miguel Vilas Boas 
Vogal efetivo: Fernando Fernandes 
Vogal efetivo: Maria de Jesus Cadeireiro  
 
 
O resultado do processo de seleção será divulgado através de notificação por correio 
eletrónico aos candidatos. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: 
 
O concurso encontra-se aberto no período de 4 a 15 de junho de 2018 
 
As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico, com indicação da 
referência da bolsa no assunto, para: 
 
sec-esa@ipb.pt 
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