
 

 

DESPACHO (PR) N.º 44/2020 

 

 

Assunto: Abertura de concurso e nomeação do Júri para contratação de Investigador 

Auxiliar para a Escola Superior de Tecnologia do IPCA 

 

Nos termos do Regulamento de contratação de doutorados, destinado a estimular o 

emprego científico e tecnológico em todas as áreas de conhecimento, Decreto-Lei n.º 

57/2016, de 29 de agosto, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 165, de 29 de 

agosto de 2016, bem como do Código do Trabalho, Lei n.º 7/2019, de 12 de fevereiro. 

Considerando a proposta de abertura de concurso para a contratação de um investigador 

auxiliar apresentada pelo Diretor da Escola, com o parecer favorável do respetivo 

Conselho Técnico-científico de 11 de março de 2020, e com o parecer do coordenado do 

Centro de Investigação 2Ai, e tendo ainda em conta a fundamentação aí prevista, 

designadamente a necessidade de reforço de pessoal que permita alcançar os objetivos do 

Centro de Investigação 2Ai. 

Considerando que o Centro de Investigação 2Ai, foi recentemente reconhecido com a 

classificação de Muito Bom pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, apresenta uma 

equipa de 14 investigadores integrados de natureza multidisciplinar, de áreas como visão 

por computador, sistemas cognitivos, aprendizagem automática, processamento de 

linguagem, jogos sérios e robótica. Que, procurará realizar investigação aplicada, com 

avanços fundamentais nas áreas acima mencionadas, mas particularmente na aplicação 

desses temas transversais no desenvolvimento de soluções e serviços tecnicamente 

inovadores para a saúde, indústria, ambiente e segurança. 

Considerando que o posto de trabalho está previsto no mapa de pessoal do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave e, ainda, que a respetiva despesa tem cabimento 

orçamental, conforme informação da Divisão Administrativa e Financeira do IPCA. 

Considerando a proposta de júri apresentada pelo Conselho Técnico-científico da Escola 

Superior de Tecnologia. 

 

 



 

 

Determino a abertura de concurso para contratação de Investigador Auxiliar para a Escola 

Superior de Tecnologia do IPCA e nomeio o júri, nos termos propostos pelo Conselho 

Técnico-Científico da Escola Superior de Tecnologia, tendo a seguinte constituição: 

 

Presidente: Professor Doutor João Luís Araujo Martins Vilaça, Professor Coordenador da 

Escola Superior de Tecnologia, coordenador do 2Ai e responsável pelo projeto 

 

Vogais Efetivos: 

Professor Doutor Vítor Hugo Mendes da Costa Carvalho, Professor Coordenador da Escola 

Superior de Tecnologia 

Professor Doutor José Henrique de Araújo Silveira de Brito, Professor Adjunto da Escola 

Superior de Tecnologia 

 

Vogais Suplentes: 

Professor Doutor Nuno Sérgio Mendes Dias, Professor Adjunto da Escola Superior de 

Tecnologia 

Professor Doutor Duarte Filipe Oliveira Duque, Professor Adjunto da Escola Superior de 

Tecnologia 

 

Barcelos, 6 de maio de 2020 

 
 

A Presidente do IPCA 

 

 

 

__________________________________________ 

Professora Doutora Maria José Fernandes 

 
 
C.C. Administrador, Júri, Diretor da EST, Presidente do CTC da EST, à Divisão de Recursos Humanos e à Divisão 
Administrativa e Financeira. 
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