ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO, Ref.ª: ALIEN/18

Encontra-se

aberto concurso

para

a

atribuição

de

duas

Bolsa(s)

de

Investigação no âmbito do projeto ALIEN, do Grupo de Investigação GILTISEP, financiado pela EACEA, nas seguintes condições:

1. ÁREA CIENTÍFICA
Engenharia Informática e afins

2. REQUISITOS DE ADMISSÃO
Requisitos exigidos:
Formação académica ao nível do Mestrado.

3. PLANO DE TRABALHOS
Colaborar no plano de trabalhos do projeto do ALIEN, do Grupo de
Investigação GILT-ISEP designadamente:
Desenvolvimento da aplicação/plataforma de suporte à Aprendizagem Ativa ALIEN,
usando Unity e ferramentas de desenvolvimento web

4. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL
Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterada e republicada pelo DecretoLei n.º 202/2012, de 27 de agosto, e alterada pelos Decreto-Lei n.º
233/2012, de 29 de outubro, e Decreto-Lei n.º n.º 89/2013, de 9 de julho,
e pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro; Despacho P.Porto/P-086/2018 –
Regulamento de Bolsas de Formação Avançada do Instituto Politécnico do
Porto; Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P., aprovado pelo
Regulamento n.º 234/2012, de 25 de junho, alterado e republicado pelo
Regulamento n.º 326/2013, de 27 de julho, e alterado pelos Regulamentos
nº 339/2015, de 17 de junho, e Regulamento nº 137-A/2018, de 27 de
fevereiro.
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5. ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA E LOCAL DE TRABALHO:
O trabalho será desenvolvido no Lab. F318 (GILT) do ISEP do Instituto
Politécnico do Porto, sob a orientação científica do Prof. Doutor Carlos
Vaz de Carvalho.

6. DURAÇÃO E REGIME DE ATIVIDADE
Contrato de bolsa de 6 meses, eventualmente renovável por igual período,
até

ao

limite

do

prazo

de

execução

do

projeto,

em

regime

de

exclusividade, conforme a regulamentação aplicável.

7. VALOR DO SUBSÍDIO DE MANUTENÇÃO MENSAL
O montante da bolsa corresponde a 980€, pago mensalmente, acrescido do
reembolso do seguro social voluntário, de acordo com o previsto no
regulamento, e conforme Pedido de Autorização de Despesas nº SC79.

8. MÉTODO DE SELEÇÃO E COMPOSIÇÃO DO JÚRI
A avaliação dos candidatos terá em conta três componentes igualmente
ponderadas: 1) a classificação obtida no curso superior (Mestrado); 2)
experiência anterior em estágios e/ou projetos científicos em áreas
relacionadas; e 3) a avaliação do candidato tendo em conta uma entrevista
que lhe será realizada (todos ponderados numa escala de 0 a 20).
Os

candidatos

poderão

ser

excluídos

do

concurso

com

os

seguintes

fundamentos:
a)Por não possuírem os requisitos obrigatórios requeridos no edital do
concurso (ponto 2.);
b)Os candidatos que obtenham valoração inferior a 14 valores na primeira
componente de avaliação ou 9,5 em qualquer uma das restantes componentes
de avaliação consideram-se excluídos do procedimento concursal, não
sendo avaliados na(s) componente(s) seguinte(s);
c) A falta de comparência à entrevista por parte do candidato ou ainda
a indisponibilidade do mesmo em prestar os eventuais esclarecimentos
adicionais que lhe forem solicitados, equivale à desistência do concurso.
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Composição do Júri de Seleção:
Presidente do Júri – Prof. Doutor Carlos Vaz de Carvalho, Prof. Adjunto
do Instituto Superior de Engenharia (ISEP);
Vogal Efetivo – Prof. Doutora Paula Escudeiro, Profa. Ajunto do Instituto
Superior de Engenharia (ISEP), que substitui o presidente nas faltas e
impedimentos;
Vogal Efetivo – Prof. Doutora Ana Barata, Profa. Adjunto do Instituto
Superior de Engenharia (ISEP);
Vogal Suplente – Prof. Piedade Carvalho, Profa. Adjunto do Instituto
Superior de Engenharia (ISEP);

9. FORMA DE PUBLICITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS
Publicitação do Anúncio no portal do ERACareers, no site do IPP, no site do
ISEP e através de e-mail para os alunos do Dep. Eng. Informática do ISEP.

Os

resultados

do

concurso

serão

comunicados

aos

candidatos

eletronicamente, via email.

10.

PRAZO DE CANDIDATURA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS

O concurso encontra-se aberto no período de 11 de Janeiro a 25 de Janeiro
de 2019.

As candidaturas devem ser formalizadas, através de correio eletrónico
para o email cmc@isep.ipp.pt acompanhadas dos seguintes documentos:
- (1) Curriculum Vitae detalhado, (2) Documentos de suporte em formato
digital.

11.

RESERVA DE SELEÇÃO

O GILT-ISEP reserva-se ao direito de recorrer aos candidatos não selecionados,
por ordem de seriação, para a contratação de bolseiros adicionais no âmbito do
mesmo projeto que se venham a revelar necessários no prazo de 18 meses após a
notificação da lista de ordenação final aos candidatos.
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O GILT-ISEP reserva-se igualmente ao direito de não selecionar nenhum dos
candidatos se o júri entender que nenhum apresenta os requisitos mínimos para
a realização do trabalho com qualidade.

A referência ao concurso Ref.ª: ALIEN/18 deve ser indicada no assunto
do e-mail.

Instituto Superior de Engenharia
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
4200-072 Porto
228340500
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