Referência: IPCA/sBee|1/2018
Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação para Licenciado
Projeto: sBee – Smart Beekeeping
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Licenciado (BI), no
âmbito do projeto investigação “sBee – Smart Beekeeping”, financiado pelo Programa Apícola Nacional Campanhas 2017-2018-2019 – Medida 6, nos termos da primeira convocatória para apresentação de
candidaturas, para realização de trabalhos de investigação no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA).
Área científica: Engenharia Informática / Sistemas de informação
Formação Académica: Os candidatos deverão possuir Licenciatura em Engenharia Informática, Engenharia
Eletrónica, Sistemas e Tecnologias de Informação, ou em áreas afins.
Requisitos/Perfil: Os candidatos deverão possuir conhecimentos sólidos em arquitetura de sistemas,
sistemas de gestão de informação e programação.
Deverão possuir experiência profissional relevante e conhecimentos sólidos em:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecimento em JavaScript moderno (ES6, ES7+).
Experiência com Restful API/GraphQL utilizando Node.js, Express, OAuth, outras.
Experiência no desenvolvimento de interfaces web em HTML5, CSS3 e ReactJS/AngularJS.
Experiência de desenvolvimento com Web Workers / Service Workers para aplicações
web progressivas.
Desenvolvimento de web services utilizando tecnologias full-stack;
Experiência com base de dados SQL e NoSQL, incluindo MySQL e MongoDB.
Experiência em escrever scripts de teste devidamente documentados.
Sistemas de gestão de versões, e.g., GIT;
Automação de tarefas com Gulp/Webpack;
Gestão de dependências com NPM/Yarn;
Experiência e entendimento de desenvolvimento mobile, nomeadamente React Native.
Experiência no desenvolvimento de tecnologias web e IoT.
Capacidade criativa e refletiva de interfaces UI/UX
Experiência com metodologias de desenvolvimento ágil.

Conhecimentos de Photoshop e/ou Sketch são valorizados.
Responsabilidade:
•
Desenvolver código de qualidade, robusto e documentado.
•

Participar em reuniões frequentes de planeamento de sprints.

•

Trabalhar diretamente com o product owner e restantes membros integrantes da equipa.

•

Capacidade crítica e refletiva sobre os requisitos do produto.

•

Participar no ativamente no roadmap do produto.

•

Rever código e ter o código pronto a ser revisto por terceiros.

Acrescem às competências profissionais anteriormente descritas as seguintes competências pessoais:
•

Capacidade de compreender rapidamente os requisitos e identificar soluções práticas para
desenvolvimento escalável, sustentável, extensível e testável;
•

Capacidade para trabalhar em equipa sob orientação técnica;

•

Autonomia e capacidade de iniciativa;

•

Capacidade de análise e sentido crítico;

•

Atitude proactiva e capacidade de resolução de problemas.

•

Conhecimentos de orgânica e funcionamento da instituição;

•

Motivação para expandir competências de desenvolvimento e melhorar.

Os candidatos deverão ter conhecimentos sólidos da língua inglesa.
Plano de trabalhos: O projeto sBee – Smart BeeKeeping, pretende desenvolver uma plataforma informática
distribuída e integrada, assente no padrão da Computação na nuvem (Cloud Computing) e Internet das
Coisas (Internet of Things) onde se pretendem desenvolver mecanismos capazes de tornar a atividade
apícola mais eficiente e eficaz, organizada e, seguramente, controlada e certificada. A plataforma global é
composta por uma infraestrutura física de comunicações e por um sistema de informação distribuído
integrado para gerir a atividade de todos os intervenientes nesta atividade económica, assim como integrar
potenciais novos participantes (entidades, soluções informáticas, equipamentos).
Neste contexto, o bolseiro será responsável por dar continuidade ao desenvolvimento do sistema de
informação distribuído e integrado de gestão de atividades apícolas; desenvolvimento de APIs para
integração com sistemas externos; colaborar na especificação e implementação de novos serviços de
integração da informação, cruciais para o desenvolvimento de uma aplicação distribuída.
Deverá ainda contribuir na definição de uma estratégia de gestão global de toda a infraestrutura de suporte.
Todo o trabalho deverá ser sistematizado em relatórios e alvo de publicação.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº. 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica), alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto.
Regulamento
de
Bolsas
de
Investigação
da
FCT
I.P.
2015
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf).
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), no
Campus do IPCA em Barcelos, sob a orientação científica do Doutor Luís Gonzaga Martins Ferreira.
Duração da bolsa e Regime de Atividade: A bolsa terá a duração de 6 meses, em regime de
exclusividade, com início previsto após decisão favorável do Instituto de Financiamento de Agricultura e
Pescas. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao final do projeto referenciado (calendarizado para
31-07-2019), e até ao limite máximo estipulado no n.º 2 do artigo 7.º 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: O montante da bolsa corresponde a € 745, conforme tabela de
valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt).
Outros benefícios: Reembolso do Seguro Social Voluntário, correspondente ao 1º Escalão da base de
incidência contributiva, e Seguro de Acidentes Pessoais.
Métodos de seleção: Os métodos de seleção aplicáveis serão a Avaliação Curricular (ponderação de 60%)
e a entrevista profissional de seleção (ponderação de 40%) dos candidatos.
•

•

A avaliação curricular (AC) tem por base os seguintes critérios:
Critérios
Classificação obtida na
licenciatura

%
25%

Domínio da língua
inglesa (oral e escrita)

15%

Participação em projetos
relacionados

25%

Experiência Profissional
relacionada
Publicações cientificas

25%
10%

Fatores
≥ 10 e < 14 valores
≥ 14 e < 16 valores
≥ 16 valores
Suficiente
Bom
Muito bom
1 ano
2 anos
≥ 3 anos
1 ano
>1ano
1
>1

Pontos
2
4
6
2
4
5
2
4
6
1
2
0,5
1

A entrevista profissional de seleção (EPS) terá a duração máxima de 30 minutos e tem em conta os
seguintes fatores:
o Motivação e interesse pelo lugar (25%);
o Capacidade de expressão, argumentação e fluência verbal (25%);
o Sentido de trabalho em equipa (25%);
o Compatibilidade com o perfil do posto de trabalho (25%)
• Esta entrevista será valorada através dos seguintes níveis classificativos:

Classificação Qualitativa
Insuficiente
Reduzido
Suficiente
Bom
Elevado

Classificação Quantitativa
4
8
12
16
20

Composição do Júri de Seleção: O Júri é composto pelo Doutor Luís Gonzaga Martins Ferreira –
Presidente; Doutor João Carlos Silva e Eng. Joaquim Silva – vogais efetivos; Doutora Maria Manuela Cunha
e Doutor Nuno Lopes – vogais suplentes.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados,
através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público da Escola Superior de

Tecnologia e comunicada através de email aos concorrentes.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto entre
16 e 30 de abril de 2018. As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de
carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Carta de Motivação, Curriculum Vitae, Cópia
do(s) certificado(s) de habilitações e outros documentos considerados relevantes.
As candidaturas, devidamente referenciadas no assunto da mensagem (IPCA/sBee|1/2018), deverão ser
enviadas exclusivamente por correio eletrónico para o endereço direccao_est@ipca.pt (devendo a carta de
motivação ser endereçada ao Presidente do Júri).
Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário
País: Portugal
Localidade: Barcelos
Instituição de acolhimento: Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Data limite de candidatura: 30 de abril de 2018
Instituição de contacto: Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Endereço:
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Superior de Tecnologia
Campus do IPCA, 4750-810 Barcelos, Portugal
Email: direccao_est@ipca.pt
Website: http://www.ipca.pt

