Bo
olsa de inve
estigação - Licenciado
o (M/F)
Encon
ntra‐se aberrto concurso para a atribbuição de um
ma Bolsa de Investigaçãoo ‐ Licenciado no âmbito
o
do prrojeto “Sepaarações Quirrais Multicom
mponente em
e Processoss de Leito M
Móvel Simula
ado”, com a
referêência PTDC/EQU‐EQU//119025/20110, FCOMP
P‐01‐0124‐FE
EDER‐0204555, cofinanciado pelaa
Fundação para a Ciência e a Tecnologiaa I.P. (PIDDA
AC) e pelo Fundo Europeeu de Desen
nvolvimento
o
Regio
onal FEDER através
a
do COMPETE
C
– Programa Operacional
O
Fatores
F
de CCompetitivid
dade (POFC),,
nas seguintes con
ndições:

E
Eletrotécnica e de Compu
utadores
Área Científica: Engenharia
Requ
uisitos de ad
dmissão: Po
oderão canddidatar‐se a este concurrso detento res de Licen
nciatura em
m
Engenharia Eletro
otécnica e de Computaddores. Será dada
d
preferê
ência a candiidatos que demonstrem
d
m
terem
m experiência/formação específica em áreas afins aos con
nteúdos do objeto de atividade
a
do
o
projeeto, nomeadamente exp
periência em
m desenvolvimento de aplicações em
m microconttroladores e
conheecimento daa linguagem Labview.
Plano
o de trabalh
hos: O trabalho a realizaar consistirá no desenvo
olvimento e melhoria do
o sistema dee
contrrolo de uma unidade pilloto de crom
matografia preparativa
p
em
e leito móvvel simulado
o (simulated
d
moving bed, SMB
B), baseado em
e linguagem
m Labview.
ulamentação
o aplicável: LLei Nº. 40/20
004, de 18 de
d agosto, allterada pelo Decreto‐Leii
Legislação e regu
eto‐Lei nº 233/2012, de 229 de outubro e pela Leii
n.º 2002/2012, de 27 de agostto, e alteradoo pelo Decre
nº 122/2013, de 29 de janeiro
o e pelo Decrreto‐Lei nº 89/2013,
8
de 09
0 de julho ((Estatuto do
o Bolseiro dee
Invesstigação Cien
ntífica); Regulamento dee Bolsas de Investigação da Fundaação para a Ciência e a
Tecno
ologia, em vigor (http:///www.fct.ppt/apoios/bolsas/regulam
mento.phtml .pt) e Regu
ulamento dee
Bolsaas da Universsidade do Po
orto.
Locall de trabalho
o: O trabalho será desennvolvido nass instalações do pólo do Instituto Po
olitécnico dee
Bragaança do Labo
oratório Asso
ociado LSRE//LCM da Faculdade de En
ngenharia daa Universidad
de do Porto,,
pólo este localizaado na cidade de Bragaança, sob a orientação científica doos Professores Doutoress
Paulo
o Jorge Pinto
o Leitão e Luíís Manuel Saantos Pais.
Duração da bolssa e Regime
e de Atividaade: A bolsaa terá à duração de 6 m
meses (início
o previsto a
d projeto de investigaação (28/02
2/2015), em
m
março/2014), evventualmente renovávell até final do
regim
me de exclusiividade.
Valorr do subsídio
o de manutenção menssal: O montaante da bolssa corresponnde a 745,00
0€ conformee
tabela de vaalores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no Paíss
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/vaalores).
Méto
odos de sele
eção: A seleçção será feitta por avaliaação curricular, tendo e m atenção os
o seguintess
itens de avaliação
o e respetiva
as valoraçõess:
Motivação e disponibilidad
d
de para exerrcer o cargo – 25%
(1) M
(2) Fo
ormação acaadémica e científica (serrá consideraada a média
a do curso, ffrequência de
d unidadess
cu
urriculares reelacionadas com os tóppicos da bolssa, frequência de curso de mestrado na área e
pu
ublicações e//ou comuniccações em reevista/congrressos de intteresse paraa o exercício do cargo) –
500%

(3) Exxperiência de
d investigaçção e/ou p rofissional de
d interesse
e para o exxercício do cargo (seráá
vaalorizada a experiência no deseenvolvimento
o de apliccações em microcontrroladores e
co
onhecimento
o da linguage
em Labview) – 25%
Caso necessário, a seleção fin
nal será feita através de uma
u
entrevissta individuaal aos candid
datos melhorr
d
à nã
ão contrataçção, caso nenhum
n
doss
classiificados na análise currricular. Res erva‐se o direito
candiidatos tenhaa um perfil ad
dequado aoss requisitos exigidos.
e
Comp
posição do Júri de Seleçã
ão:
Presid
dente — Pro
ofessora Dou
utora Madaleena Maria Go
omes de Que
eiroz Dias
1º Vo
ogal efetivo – Professor Doutor
D
Luís M
Manuel Santos Pais
2º Vo
ogal efetivo – Professor Doutor
D
Pauloo Jorge Pinto
o Leitão
1º Vo
ogal suplentee – Doutor Alexandre Fili pe Porfírio Ferreira
F
2º Vo
ogal suplentee – Professorr António Maanuel Esteve
es Ribeiro
Form
ma de publicitação/nottificação doos resultado
os: Os resu
ultados fina is da avalia
ação, serão
o
divulggados atravéés de lista ordenada por classificação
o final, enviad
da aos candi datos atravé
és de email.
Prazo
o de candidaatura e forma de apresenntação das candidaturas
c
s:
O con
ncurso encon
ntra‐se abertto no períoddo de 17‐02‐2
2014 a 28‐02
2‐2014
As candidaturas devem ser form alizadas, obrigatoriam
o
e
paraa
ente, atraavés de email
recru
utamentorh@
@sp.up.pt, co
om conhecim
mento para pais@ipb.ptt, indicando a referência
a do projeto
o
no aassunto (FEU
UP‐Separaçõ
ões Quirais)), acompanhadas dos seguintes documentoss: Carta dee
candiidatura, ind
dicando a motivação
m
e disponibilidade para a participaação neste projeto dee
invesstigação; Curriculum Vittae detalhaddo, incluindo morada e telefone de contacto
o, formação
o
acadéémica e exp
periência pro
ofissional e//ou de invesstigação no desenvolvim
mento de ap
plicações em
m
micro
ocontroladorres e conh
hecimento dda linguage
em Labview
w, eventual lista de publicações,,
comu
unicações em
m congresso
os (especificcando se forram efetuad
das na form
ma oral ou de
d poster) e
projeetos de inveestigação em que partticipou. Devverá ser inccluída uma cópia da certidão dee
licencciatura e outtros documentos consideerados relevaantes pelo ca
andidato.

