Concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI)

Encontra-se aberto, de 16 de setembro a 30 de setembro, um concurso para atribuição de
uma Bolsa de Investigação (BI), no âmbito do projeto “SIMEMP – Simulador Empresarial”,
nas seguintes condições:

Duração e local de trabalho
A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto para outubro de 2019, podendo ser
renovada, anualmente, até ao limite máximo permitido pela regulamentação aplicável.
As atividades serão desenvolvidas na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Bragança.

Requisitos de admissão
Podem candidatar-se licenciados em Engenharia Informática ou similar. Será ainda
valorizada a formação e a experiência dos candidatos nas seguintes áreas:


Conceção, administração e manutenção de serviços Web;



Programação de computadores;



Gestão e administração de bases de dados e aplicações informáticas;



Domínio da língua inglesa;



Trabalhos relacionados com o desenvolvimento de aplicações no âmbito da
simulação empresarial/pedagógica.

Legislação e regulamentação aplicável
Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, e
alterado pelo Decreto-Lei n.º 233/2012, de 29 de outubro e pela Lei n.º 12/2013, de 29 de
janeiro (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da Formação
Avançada e Qualificação de Recursos Humanos, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia

(FCT), em vigor (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt) e Regulamento de
Bolsas de Investigação Científica do Instituto Politécnico de Bragança.

Valor do subsídio de manutenção mensal
O montante da bolsa será de acordo com as habilitações e experiência do candidato,
conforme

tabela

de

valores

das

bolsas

atribuídas

pela

FCT

no

País

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores), sendo o pagamento efetuado mensalmente
por transferência bancária.

Métodos de seleção
Os métodos de seleção aplicáveis serão a avaliação curricular e a entrevista de seleção. A
entrevista de seleção apenas será realizada aos 3 (três) candidatos com melhor classificação
na avaliação curricular. A avaliação final será obtida tendo em conta as seguintes
ponderações: 75% para a avaliação curricular e 25% para a entrevista de seleção.

Composição do Júri de Seleção
Presidente - Prof. Doutor Nuno Adriano Baptista Ribeiro; Vogais - Prof. Doutor Jorge Manuel
Afonso Alves; e Prof. Doutor Tiago Miguel Ferreira Guimarães Pedrosa.

Forma de publicitação/notificação dos resultados
Os resultados finais da avaliação serão comunicados por e-mail.

Forma de apresentação das candidaturas
As candidaturas deverão indicar a referência do concurso (BI - “SIMEMP – Simulador
Empresarial”) no campo do assunto e ser remetidas por e-mail para jorge@ipb.pt,
acompanhadas dos seguintes documentos obrigatórios: carta de motivação; Curriculum
Vitae detalhado que comprove a experiência do candidato; cópia do Cartão de Cidadão;
cópia do certificado de habilitações discriminado; e outros elementos que o candidato
considere relevantes para apreciação. A falta de algum dos documentos exigidos na
candidatura é motivo de exclusão.

