
 
 
 

        

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E 

INSTITUIÇÕES DE I&D 

 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (Licenciado) 

no âmbito da unidade de investigação 2Ai – Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, com o apoio 

financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia/MCTES, através de fundos nacionais, nas seguintes 

condições:  

 

Área Científica : Gestão ou áreas afins  

 

Requisitos de admissão: 

1. Licenciatura em qualquer área de conhecimento (preferencialmente em Gestão ou áreas afins); 

2. Experiência mínima de 1 (um) ano em atividades de gestão de ciência e tecnologia no contexto de 

instituição do Ensino Superior ou do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, nomeadamente na 

preparação de candidaturas e na gestão de projetos de investigação, sendo dada preferência a candidatos 

com experiência de gestão de unidade de investigação enquadrada em entidade pública; 

3. Domínio oral e escrito da língua Inglesa. 

 

Plano de trabalhos : Apoio à gestão da atividade do ID&T do 2Ai e à gestão de projetos de investigação, 

nomeadamente na preparação e submissão de relatórios, na comunicação interna e institucional. Apoio à 

prospeção, sistematização e divulgação da informação relativa a programas, nacionais e internacionais de 

financiamento de investigação na área da Inteligência Artificial e tecnologias, mais concretamente na área da 

saúde, indústria, segurança e ambiente, e de outras áreas relevantes para o ID&T, bem como o apoio à 

preparação de candidaturas a esses programas. O candidato deverá ainda ser responsável pela realização 

de políticas de dinamização e publicitação do centro de investigação através de redes sociais, página de 

internet ou atividades semelhantes.  

  

Legislação e regulamentação aplicável : Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica); Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P. aprovado pelo Regulamento 

nº 339/2015, de 17 de junho de 2015 (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf); 

Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. – em vigor 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml). 

 

Local de trabalho : O trabalho será desenvolvido no 2Ai -Centro de investigação em Inteligência Artificial 

Aplicada, Escola Superior de Tecnologia, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – Barcelos, sob a 

orientação científica do Professor Doutor João L. Vilaça. 

 

Duração da bolsa : A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em janeiro de 2020, 

eventualmente  renovável até ao limite da data de financiamento do Centro de investigação (dez/2024). 

 



 
 
 

        

 

Valor do subsídio de manutenção mensal : O montante da bolsa, entre € 752,38 e € 1.257,33, corresponde 

à tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A periodicidade de pagamento da bolsa é mensal, sendo efetuado 

através de transferência bancária. 

 

Métodos de seleção : Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e entrevista, 

com a valoração de 50% e 50% respetivamente. Os candidatos serão classificados na avaliação curricular 

com notas de 1 a 20, passando apenas à fase de entrevista os seis melhores classificados que obtenham a 

classificação mínima de 14 valores na avaliação curricular. 

O júri reserva-se o direito de não admitir nenhum candidato se, de entre os que se apresentem, não houver 

quem satisfaça os requisitos pretendidos.  

 

Composição do Júri de Seleção : Professor Doutor João Luís Araújo Martins Vilaça (Presidente), Professor 

Doutor Vítor Carvalho (vogal efetivo), Professor António Moreira (vogal efetivo), Professor Doutor Nuno Dias 

(vogal suplente) e Professor Doutor José Brito (vogal suplente). 

  
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 do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) notificado(a) 

através de correio eletrónico. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das ca ndidaturas : As candidaturas ao concurso encontra-

se aberto no período de 28 a 12 de dezembro de 2019. 

  

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de motivação 

acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de habilitações e outros documentos 

comprovativos considerados relevantes. 

As candidaturas, bem como eventuais pedidos de esclarecimento, deverão ser remetidas através de correio 

eletrónico para jvilaca@ipca.pt e ailaboratory@ipca.pt, devidamente identificadas com o assunto: 

“Candidatura a BGCT para o 2Ai”. 

  


