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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (B!)

EDITAL

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) torna pública a abertura de concurso, de 5 de
julho a 15 de julho de 2018, para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) na área
da Linguística Portuguesa.
A atividade do bolseiro definir-se-á pelo exercício de trabalhos de campo,

especificamente pela recolha de dados linguísticos das diferentes variedades do
português e dos crioulos com base portuguesa em todas as regiões do mundo em que
existem. São exigidas a titularidade da carta de condução e disponibilidade diária,
incluindo deslocações para o estrangeiro. O início da atividade está previsto para o dia
27 de julho de 2018 e desenvolver-se-á a partir do campus do IPB.

Perfil do candidato:

- Habilitações académicas: titularidade da licenciatura em Linguística Portuguesa ou
Ciências da Linguagem, ou Línguas e Literaturas Modernas, qualquer variante de
Português; titularidade do mestrado em Linguística Portuguesa ou Ciências da
Linguagem.

Serão majorados os candidatos que apresentem:
- Experiência em projetos de investigação relacionados com Dialetologia ou

Variedades do Português no Mundo.

Condições da bolsa e remuneração
A bolsa tem por base o Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto Politécnico
de Bragança e o Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela lei n.°
40/2004 de 18 de agosto de 2004 e tem a duração de 6 meses.
A remuneração será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação
estabelecida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Formalização das candidatura e processo de seteção
As candidaturas deverão ser formalizadas através de:
- Carta de motivação;
- Curriculum Vitse, com descrição das atividades desenvolvidas e relevantes para o

lugar a concurso;
Fotocópias do bilhete de identidade e do número de identificação fiscal ou do cartão
do cidadão;

Diploma de cada habilitação literária com indicação da classificação final e certificado
de habilitações com discriminação das classificações e créditos das unidades
curriculares efectuadas;
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Documentos comprovativos da experiência a majorar;
- Outra documentação considerada relevante para apreciação da candidatura.

O processe de seleção será efetuado por:
a) avaliação curricular;
b) entrevista, desde que o candidato atinja a classificação positiva (i. e., pelo menos 9,5
valores) na avaliação curricular.
O resultado do processo de seieção será divuigado através de notificação aos
candidatos.

Orientação dos Bolseiros
Os bolseiros serão orientados pela Professora Doutora Alexandra Filipa Soares
Rodrigues.

Prazos

Candidaturas - 5/07/2018 a 15/07/2018
Anúncio da Admissão à Entrevista -16/07/2018
Entrevistas -19/07/2018;
Resultados Provisórios - 20/07/2018;
Reclamações - 23 a 24/07/2018;
Resultados definitivos - 25/07/2018

Envio da candidatura
Os interessados deverão enviar a documentação devidamente digitalizada para o
seguinte endereço eletrónico; eseb^iipb. pt
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CRITÉRIOS

Classificação Final = (60% x Avaliação Curricular) + (40% x Entrevista)

Avaliação Curricular (20 valores):

Habilitações Académicas: 60% (12 valores)

Avaliação das habilitações académicas do candidato, de acordo com a seguinte
escala:

Licenciatura:

2 valores para diploma com 10-13 valores;

4 valores para diploma com 14-16 valores;

6 valores para diploma com 17-20 valores;
Mestrado:

2 valores para diploma com 10-13 valores;

4 valores para diploma com 14-16 valores;

6 valores para diploma com 17-20 valores;

Experiência Profissional: 40% (8 valores)

o Experiência em projetos de investigação relacionados com Dialetologia ou
Variedades do Português no Mundo (será avaliada até ao limite de 8 valores).

Entrevista (20 valores):

Os candidatos que atinjam classificação positiva na Avaliação Curricular (pelo menos 9,5
valores) serão sujeitos a entrevista, cujo objetivo será:

Avaliar a motivação e a disponibilidade do(a) candidato(a) para o exercício de
trabalhos de campo, especificamente para a recolha de dados linguísticos das
diferentes variedades do português e dos crioulos com base portuguesa em
todas as regiões do mundo em que existem.
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