Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (M/F)
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia Mestre no âmbito do Gabinete Portugal 2020 da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
integrado na Unidade INOV dos Serviços de Imagem, Comunicação e Cooperação, nas seguintes
condições:
Área Científica do projeto: Engenharia
Requisitos de admissão: Ser titular do grau de Licenciado ou Mestre em Engenharia, Economia,
Gestão, Contabilidade ou outras áreas relacionadas. Será valorizada a demonstração de experiência
em gestão de projetos nacionais e/ou regionais de ciência, tecnologia e inovação, nomeadamente,
mas não exclusivamente, no âmbito dos programas Portugal 2020 e Norte 2020. Ter bons
conhecimentos de inglês (falado e escrito) e de utilização/gestão de suportes multimédia. Pretendemse candidatos com boa capacidade de relacionamento interpessoal, boa capacidade de comunicação
oral e escrita, boa capacidade de gestão de informação e elevada capacidade de organização. Esperase ainda que o candidato/a tenha uma atitude pro-ativa e possua um elevado espírito de colaboração
e trabalho em equipa.
Plano de trabalhos: A bolsa terá por finalidade apoiar as diversas atividades promovidas no âmbito do
Gabinete Portugal 2020 da FEUP. O objeto da bolsa será o apoio a ações relacionadas com gestão de
processos de submissão de candidaturas a projetos de ciência, tecnologia e inovação, nacionais e
regionais bem como tarefas relacionadas com a elaboração de propostas de prestação de serviços de
investigação e desenvolvimento. Os objetivos a atingir pelo bolseiro são os seguintes: suporte técnico
para a submissão de candidaturas a projetos de ciência, tecnologia e inovação nacionais e regionais;
suporte técnico para a submissão de propostas de prestação de serviços de investigação e
desenvolvimento;
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei
n.º 202/2012, de 27 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei nº 233/2012, de 29 de outubro e pela Lei
nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 09 de julho (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica); Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia,

em

vigor

(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf)

Regulamento de Bolsas da Universidade do Porto.

e

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Gabinete Portugal 2020, Unidade INOV - Serviço
de Imagem, Comunicação e Cooperação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a
orientação do Dr. Pedro Coelho.
Duração da bolsa e Regime de Atividade: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em
julho de 2018, em regime de exclusividade, eventualmente renovável.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante mensal da bolsa corresponderá ao valor fixado
na tabela de valores da FCT (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), de acordo com o estipulado para as
bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia e tomando em consideração as respetivas habilitações
académicas e experiência profissional demonstradas pelo(a) candidato(a) selecionado(a).
Métodos de seleção:
Será feita uma avaliação curricular em que serão ponderados os seguintes fatores:
a) Formação académica superior (em Engenharia, Economia, Gestão ou Contabilidade - 5 pontos; em
outras áreas relacionadas - 2 pontos);
b) Experiência em gestão de programas de ciência, tecnologia e inovação (superior a 1 ano - 5
pontos; até 1 ano - 2 pontos).
c) Experiência em comunicação e organização de processos em instituições universitárias (superior a
1 ano - 5 pontos; até 1 ano - 2 pontos).
d) Fluência na língua inglesa (falado e escrito) (requisito comprovado - 5 pontos, requisito não
comprovado - 2 pontos)
Os três candidatos melhor classificados serão selecionados para entrevista (máximo 20 valores).
A avaliação final resulta da soma ponderada da avaliação curricular (50%) e da avaliação da
entrevista (50%).
Composição da Comissão de Seleção:
Presidente — Carlos Manuel Cardoso de Oliveira
1º vogal efetivo – Pedro Jaime Moreira Coelho
2º vogal efetivo – Maria de Fátima Mendes de Sá Balão Alves da Rocha
1º vogal suplente – Andreia Daniela Ferreira da Cruz
Forma de publicitação/notificação dos resultados: os resultados da avaliação, serão divulgados
através de ofício registado. Para o efeito solicita-se indicação da morada completa no processo de
candidatura.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:

O concurso encontra-se aberto no período de 08-06-2018 a 21-06-2018
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através email para idi@fe.up.pt e para
recursoshumanos@fe.up.pt, indicando a referência no assunto (FEUP-Bolsa GCT – Gabinete Portugal
2020), acompanhadas dos seguintes documentos: Carta de motivação, Certificados comprovativos das
habilitações académicas, Curriculum Vitae detalhado e outros documentos considerados relevantes
pelo candidato.

