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Vaga para 1 (uma) Bolsa de Gestão Ciência e Tecnologia

Na FCiências.ID – Associação para a Investigação e o Desenvolvimento de Ciências, encontra-se aberto concurso para a
atribuição de 1 (uma) Bolsa de Gestão Ciência e Tecnologia para o grau de Licenciado ou Mestre, no âmbito da instituição de
I&D “LASIGE – Laboratório de Sistemas Informáticos de Grande-Escala”, com a referência de financiamento
“UID/CEC/00408/2013”, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições:
1.

Área Científica: Gestão

2.
Requisitos de admissão: Licenciatura concluída em área adequada ao exercício das funções, preferencialmente nas
áreas de Gestão, Administração, Comunicação e Secretariado.
3.

Fatores preferenciais:









4.

Domínio de técnicas de gestão genéricas;
Clareza e correção na escrita do português;
Fluência no inglês escrito e falado;
Capacidade de compreender os modelos de financiamento dos programas e projetos de investigação em que o
LASIGE se encontra envolvido;
Domínio das tecnologias de comunicação e informação;
Comprovada capacidade de organização e planeamento;
Demonstração de competência e iniciativa;
Bom relacionamento interpessoal.
Plano de trabalhos:










Gestão de atividades de investigação incluindo gestão integrada de vários projetos científicos nacionais e
internacionais, e coordenação da atividade geral da unidade;
Gestão financeira, suporte à gestão material e manutenção das pastas dos projetos;
Recolha e tratamento de dados para a elaboração de relatórios, estudos, pareceres, informações e outros
documentos, de caráter técnico e administrativo, associados à atividade da unidade;
Produção e gestão de conteúdos de divulgação em página web (http://www.lasige.di.fc.ul.pt/);
Apoio à organização de eventos de carácter científico;
Funções executivas e de assessoria à Direção;
Gestão do fluxo de informação;
Arquivo de documentação, gestão de expediente e de stock de consumíveis de escritório.

5.
Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei nº
40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo Decreto- Lei
nº 233/2012, de 29 de outubro, pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 89/2013 de 9 de julho,
Regulamento
de
Bolsas
de
Investigação
da
FCT,
I.
P.,
em
vigor
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf) e do Regulamento de Bolsas de Investigação
Científica da FCiências.ID aprovado em 23 de fevereiro de 2017.
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6.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no LASIGE do Departamento de Informática da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, sob a orientação científica do Professor Doutor Vasco Vasconcelos.
7.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa tem início previsto em março de 2018. O contrato terá a duração inicial de 6 meses, e
pode ser renovado até atingir a duração máxima de 72 meses (6 anos). A possibilidade de renovação para além de 3112-2018 (data em que termina o financiamento atual do LASIGE, UID/CEC/00408/2013) ficará dependente de
autorização prévia da FCT, de acordo com o estipulado no Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, I.P.

8.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa será estabelecido em função da habilitação do
candidato selecionado, da sua experiência e adequação aos fatores preferenciais identificados, de acordo com os seguintes
intervalos: Licenciado 745€-1245€; Mestre: 980€-1480€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela
FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
O Bolseiro usufruirá de um seguro de acidentes pessoais e, caso não se encontre abrangido por qualquer regime de proteção
social, poderá assegurar o exercício do direito à segurança social mediante adesão ao regime do seguro social voluntário, nos
termos previstos do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social.
O valor da bolsa será pago mensalmente por transferência bancária.
9.

Métodos de seleção e respetiva valoração: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:



Avaliação curricular (AC) com adoção de escala de 0 a 20 valores;
Entrevista de seleção (ES) com adoção de escala de 0 a 20 valores;



A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a 20 valores, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
CF = (AC × 50 %) + (ES x 50 %)

Para efeitos de avaliação são excluídos do procedimento os candidatos que venham a obter uma valoração inferior a 10
valores em qualquer um dos métodos de seleção, e a falta de comparência à entrevista de seleção será equivalente à
desistência de candidatura.
10.






Composição do Júri de Seleção:
Presidente do Júri: Vasco Thudichum Vasconcelos
Vogal Titular: António Casimiro Costa
Vogal Titular: Alcides Miguel Fonseca
Vogal Suplente: Nuno Ferreira Neves
Vogal Suplente: Francisco Moreira Couto

11.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de
lista por nota final obtida, afixada no átrio da FCiências.ID sito na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício C
1 – 3.º Piso, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) notificado através de email.
12.

Prazo de candidatura: O concurso encontra-se aberto no período de 21 de fevereiro a 6 de março de 2018.

13.
Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas podem ser formalizadas, através de correio eletrónico
para o endereço vmvasconcelos@ciencias.ulisboa.pt acompanhadas dos seguintes documentos:
 Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado;

2/3

2017 PIN PT V1

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D



Digitalização legível do certificado de habilitações literárias e de eventuais certificados de ações de formação
profissional.
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