
INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BRAGANÇA

BOLSA DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Uma vaga, na área do desenvolvimento de projetos com a comunidade, através da
Plataforma DEMOLA

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (B6CT) no

âmbito das atividades decorrentes da implementação da Plataforma DEMOLA North Portugal que visa
promover a participação ativa dos estudantes do IPB no desenvolvimento de projectos e desafios
apresentados pela comunidade (empresas e instituições) que requerem inovaçSo e competências

multidisciptinares.

Área Científica; Inovação

Requisitos de admissSo: Os candidatos à bolsa deverão possuir uma atitude proactiva, elevado grau de

maturidade, boa capacidade de trabalho em equipa, de cooperação em rede e de comunicação,

designadamente nas línguas portuguesa e inglesa. Será dada preferência a candidatos com perfil e
experiência relevantes para as atividades a realizar.

Plano de trabalhos: Os trabalhos a desenvolver visam o aumento da eficácia na cooperação com a
comunidade (empresas e instituições), designadamente através da plataforma DEMOLA North Portugal,
incluindo a utilização das ferramentas e instrumentos administrativos utilizados para o efeiío, dê acordo

com os milestones e boas práticas da rede DEMOLA. Os trabalhos incluem ainda a realização de

entrevistas com empresas e instituições, identificação de desafios da comunidade, acompanhamento das

equipas de estudantes na realizaçSo dos projectos e a preparação e organização dos milestones.

Legislação e regulamentado aplicável (em vigor): Regulamento de Bolsas do IPB e o Regulamento de

Bolsas de Investigação da fundação para a Ciência e a Tecnologia, l. P.

(httDs://www.fct.Dt/aDoios/bol5a5/reBUlamento.Dhtml.Dt) e o Estatuto do Bolseiro de Investigação
(https://www.fct. pt/apoíos/bolsas/estatutobolseirq).

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Região de Bragança e nas instalações do instituto
Politécnico de Bragança, Compus de Bragança e de Mirandela, e do Brigantia Ecopark, sob a orientação
científica da Profs Doutora Vera Ferro Lebres.

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração 5 meses, com início previsto para 17 de Setembro de 2018 e

término a 17 de fevereiro de 2019, com possibilidade de renovação.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a   745, 00, conforme ta bela

de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País

(http5 ://www. fct. Dt/apoips/bolsas/valores}.

O pagamento será efetuado por transferência bancária.

Métodos de seleçSo: O método de seleçSo a utilizar será por avaliação curricular:

a) Motivação e disponibilidade para o exercício das funções previstas no plano de trabalhos - 30%;
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b) Relevância da formação académica para a execução do plano de trabalhos - 20%;
c) Experiência, formal e informal, relevante para o plano de trabalhos - 50%.

Os cinco candidatos com melhor dassifrcaçao, em resultado da avaliação curricular, poderão ser
convidados para uma entrevistas 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, A entrevista será realizada em inglês.

Composição do Júri de Seleçâo: O Júri será constituído por Vera Alexandra Ferro Lebres (presidente),
António José Santos Meireles (Vogal) e José Manuel Ribeiro Correia Afonso dos Santos (vogal).

Forma de publicitação/notifícaçSo 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 vinte dias úteis subsequentes à publicação deste edital.

Os interessados deverão enviar carta de apresentação e motivação, currículum vitae (2 páginas, no
máximo, contendo a descriçSo 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. A carta de apresentação e motivação e o curriculum vitae devem ser redigidos
em português e em inglês.

As candidaturas deverão ser enviadas, exclusivamente, por correio eletrónico, com aviso de leitura, para
a presidente do júri Vera Ferro Lebres, através do endereço de correio eletrónico vferrolebres@ipb.pt.


