EDITAL
CONCURSO
1 BOLSA DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO POLITÉCNCO DO CÁVADO E DO AVE
DIVISÃO ACADÉMICA
Anúncio para atribuição de 1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT)
No âmbito do Programa de Financiamento dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais – POCH
e Norte 2020, nomeadamente o projeto com a referência 93/NORTE/SI/2016, encontra-se
aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia para exercício
de funções na Divisão Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).

Área científica: Ciências Sociais

Formação Académica: Licenciatura em Gestão, Economia, Informática para a Gestão,
Administração Pública, Contabilidade, Finanças, Sociologia ou outras áreas afins das Ciências
Sociais. Candidatos de diferentes áreas poderão ser admitidos desde que seja comprovada
experiência relevante para as funções a desempenhar.
Requisitos/Perfil: Capacidade de organização e adaptação; facilidade de comunicação (escrita e
oral) e integração em equipa de trabalho; capacidade de interação com diferentes
interlocutores, nomeadamente professores e estudantes; bons conhecimentos de informática
na ótica do utilizador, facilidade em utilizar novas tecnologias de informação e comunicação;
elevado sentido de iniciativa e responsabilidade.
Plano de Trabalhos: Apoio na organização, análise e arquivo dos processos de gestão académica
dos estudantes dos cursos técnicos superiores profissionais (TESP); apoio no atendimento aos
estudantes dos cursos (TESP) no campus em Barcelos e nos diferentes polos do IPCA; apoiar na
executar dos processos administrativos da divisão académica do IPCA.

Legislação e regulamentação aplicável: RJIES, Decreto-Lei nº 63/2016 de 13 de setembro,
Estatutos do IPCA, Manual de Controlo Interno do IPCA, Regulamentos internos do IPCA, Regime
do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, Sistema Integrado de Gestão e Avaliação na
Administração Pública, legislação em geral aplicada ao Ensino Superior, em especial no âmbito
da gestão académica.

Local de trabalho: As atividades serão desenvolvidas nos Polos do IPCA e na Divisão Académica
no Campus do IPCA em Barcelos.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto a em janeiro de 2017.
O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao limite máximo de 2 anos, nos termos do n.º 2
do artigo 9º do Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia,
I.P.2015, aplicável pelo IPCA.
Valor do subsídio de manutenção mensal: Remuneração de acordo com a tabela de valores das
bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
O pagamento da bolsa será efetuado mensalmente através de transferência bancária. O valor
da bolsa poderá ser revisto mediante avaliação positiva do desempenho das funções atribuídas
e da experiência adquirida, no intervalo de valores fixado para as BGCT Licenciados.
Outros benefícios: Reembolso do Seguro Social Voluntário, correspondente ao 1º Escalão da
base de incidência contributiva e Seguro de Acidentes Pessoais.
Métodos de seleção: O método de seleção aplicável será a avaliação curricular dos candidatos
e entrevista de seleção aos candidatos seriados nas 10 melhores posições da avaliação
curricular.
Na avaliação final será considerada a seguinte ponderação:
Avaliação Curricular (AC) = 60%
Entrevista (E) = 40%

Avaliação Curricular (AC)
A Avaliação curricular será realizada em 3 parâmetros:
a.1 – qualificações académicas e profissionais (ponderação de 50%);
a.2 – conhecimentos comprovados de informática na ótica do utilizador (ponderação de 10%);
a.3 – experiência no exercício de funções relevantes na área da gestão académica ou
processos/similares (ponderação de 40%).

Entrevista (E)
A realizar aos candidatos seriados nas primeiras 10 posições na avaliação curricular. A
avaliação da entrevista terá em conta 2 parâmetros de apreciação:
b.1) relevância da experiência profissional (ponderação 60%);
b.2) competências interpessoais (ponderação de 40%);

Composição do Júri de Seleção: O Júri é constituído pela Dr.ª Paula Susana Freitas (Chefe de
Divisão) – Presidente do Júri; Dra. Alzira Costa (Técnica Superior) – Vogal efetivo; Dr.ª Corina
Almeida (Secretária de Escola) - Vogal efetivo; Dra. Natércia Escaleira (Técnica Superior) – Vogal
suplente.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida, afixada nos
Serviços Centrais, em Barcelos, e comunicada através de email aos concorrentes. O candidato
seriado em 1º lugar será notificado por email para aceitação da posição; em caso de
indisponibilidade ou não aceitação, será selecionado o candidato colocado na 2ª posição.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 07 de dezembro a 21 de dezembro de 2016.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, Certificado de
habilitações e outros documentos comprovativos dos requisitos exigidos. De notar que, no
âmbito da Avaliação Curricular, o Júri só poderá considerar informação fundamentada nos
documentos de suporte apresentados.

As candidaturas deverão ser enviadas por correio (normal ou eletrónico), para o seguinte
endereço:
E-mail: geral@ipca.pt
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Serviços Centrais
Campus do IPCA
Vila Frescaínha S. Martinho
4750-810 Barcelos

