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Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia no âmbito da Unidade
CTAC/UID/ECI/04047/2013, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Requisitos de admissão: Licenciatura em Gestão ou Economia ou áreas afins. Pretende-se também conhecimentos de
informática e um bom domínio de inglês falado e escrito. Constituem condições preferenciais a experiência em
preparação de candidaturas de projetos de investigação a financiamento externo e a gestão de projetos de investigação.
Plano de trabalhos: O(a) candidato(a) selecionado(a) participará em atividades de gestão de ciência que se enquadrem
nas seguintes atividades desenvolvidas no Centro de Território, Ambiente e Construção: a) preparação de candidaturas
de projetos de investigação a financiamento externo; b) gestão de projetos técnico-científicos; produção de relatórios
científicos e financeiros; c) organização de encontros científicos; d) realização de ações de divulgação e disseminação
de informação; e) apoio a atividades de internacionalização.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação
Científica), alterada pelo Decreto-Lei 202/2012 de 27 de agosto e pela Lei nº 12/2013 de 29 de janeiro de 2013;
Regulamento de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P 2015.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no C-TAC (Centro de Território, Ambiente e Construção) da
Universidade do Minho, sob a orientação científica do Professor Paulo António Alves Pereira.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 4 meses, eventualmente renovável, com início previsto em 1 de setembro
de 2015.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €745, conforme tabela de valores das
bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).
Métodos de seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: mérito do candidato, considerando os
parâmetros da formação académica e perfil curricular (40%) e a experiência na área (60%).
Composição do Júri de Selecção: Presidente: Professor Paulo António Alves Pereira; Vogais efetivos: Professor
Maria Manuela O. Guedes de Almeida e Professor Paulo Jorge Gomes Ribeiro; Vogal suplente: Paulo Jorge Ramisio
Pernagorda.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais serão enviados para os candidatos através de
email.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 29
de junho de 2015 a 10 de julho de 2015.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos
seguintes documentos: Curriculum Vitae e cópia de certificado de habilitações.
As candidaturas deverão ser enviadas por email para sec-centrosII@civil.uminho.pt.

Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Informação não disponível
País: Portugal

Localidade: Guimarães
Instituição de acolhimento: Universidade do Minho

Data limite de candidatura: 10 July 2015
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: Universidade do Minho - CTAC - Centro de Território e Construção
Endereço:
Universidade do Minho - Dep. de Engenharia Civil - Campus de Azurém
Guimarães - 4800-058 GUIMARÃES
Portugal
Email: ctac@civil.uminho.pt
Website: http://ctac.uminho.pt/
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level
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4. Línguas exigidas
4. Required languages
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience
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