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Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) 
O projeto "BioTecNorte: Biotecnologia para o desenvolvimento sustentado da bioeconomia do Norte 
de Portugal" (operação NORTE-01-0145-FEDER-000004) abre concurso para atribuição de uma 
Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia, por financiamento atribuído pelo Programa Operacional 
Regional do Norte - Norte2020 com apoio financeiro do Fundo Social Europeu, nas seguintes 
condições: 
 

1. Requisitos de Admissão: Serão admitidos candidatos com Licenciatura ou Mestrado em 

Engenharia Informática ou áreas afins. Os candidatos deverão possuir conhecimentos em 

administração de sistemas Windows Server e Base de Dados Sql Server (TSQL, Stored 

Procedures). Ao nível de programação deverão possuir conhecimentos em .NET (VB.NET, C#) 

e experiência em ASP.NET MVC Pattern, em Entity Framework 6, Javascript (JQuery, AngularJS) 

e Bootstrap. Será dada prioridade a candidatos com experiência em sistemas de informação e 

gestão de ciência e tecnologia. 

2. Plano de Trabalhos: As tarefas a desenvolver incluem o apoio à gestão das atividades de 

investigação do projeto em epígrafe, visando essencialmente o desenvolvimento e 

manutenção de sistemas de informação, permitindo a recolha de indicadores de produção 

científica resultantes do projeto com impacto na valorização e gestão do conhecimento e na 

promoção pública dos seus resultados. 

3. Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do 

Bolseiro de Investigação Cientifica), alterada pelo Decreto-Lei 202/2012 de 27 de agosto e 

pela Lei n.º 12/2013 de 29 de janeiro de 2013; Regulamento de Bolsas e Investigação da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor 

(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf). 

4. Local de Trabalho: As atividades serão desenvolvidas no Centro de Engenharia Biológica da 

Universidade do Minho, no Campus de Gualtar em Braga, sob supervisão do Diretor do Centro 

de Engenharia Biológica. 

5. Duração da Bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em junho de 2016. 

O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado até ao limite de execução do projeto. 

6. Valor do subsídio de manutenção mensal: o montante da bolsa será de 980 € com 

possibilidade de atualização mediante experiência adquirida pelo bolseiro, nos intervalos de 



 

montantes definidos pela FCT, I.P. na tabela de valores de BGCT 

(www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt) para Licenciado ou Mestre. Outros benefícios: 

Reembolso do Seguro Social Voluntário, correspondente ao 1º Escalão da base de incidência 

contributiva e Seguro de Acidentes Pessoais. 

7. Métodos de Seleção: O método de seleção aplicável será a Avaliação Curricular (AC) dos 

candidatos com um peso de 60% e Entrevista (E) com um peso de 40%. A avaliação curricular 

será realizada em 3 parâmetros: AC1) Média da licenciatura e/ou mestrado (ponderação de 

30%); AC2) Experiência em programação e gestão de sistemas de informação (ponderação de 

50%); AC3) Experiência em sistemas de informação aplicados à gestão de ciência e tecnologia 

(ponderação de 20%). A avaliação da entrevista terá em conta 2 parâmetros de apreciação: E1) 

Relevância da experiência profissional (ponderação 50%); E2) Competências interpessoais 

(ponderação de 50%). 

Os candidatos serão classificados de 1 a 20 e só serão admitidos à entrevista os candidatos 

que tiverem classificação superior a 15 valores na Avaliação Curricular. 

8. Composição do Júri: O júri é presidido pelo Professor Eugénio Manuel de Faria Campos 

Ferreira e pelos vogais efetivos Professores Francisco Miguel Portela da Gama e Maria Teresa 

de Jesus de Campos Tavares. São vogais suplentes o Professor Armando Venâncio e a Doutora 

Ana Nicolau. 

9. 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 

do Centro de Engenharia de Biológica, sendo o candidato aprovado notificado através de 

correio eletrónico. 

10. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto entre os dias 27 de abril a 10 de maio 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 considerados relevantes. As candidaturas deverão ser enviadas unicamente por 

correio eletrónico para bolsas@ceb.uminho.pt. 


