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Anúncio para atribuição Anúncio para atribuição Anúncio para atribuição Anúncio para atribuição de umade umade umade uma    Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologiade Gestão de Ciência e Tecnologiade Gestão de Ciência e Tecnologiade Gestão de Ciência e Tecnologia    (BGCT)(BGCT)(BGCT)(BGCT)    
No âmbito das atividades de investigação do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do 
Minho (CEB) encontra-se aberto concurso para atribuição uma Bolsa de Gestão de Ciência e 
Tecnologia (BGCT), por financiamento atribuído à unidade de I&D CEB, com a referência “Centro 
de Engenharia Biológica da Universidade do Minho-BIO/04469”, com o apoio financeiro da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) através do COMPETE 2020 – Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização (POCI-01-0145-FEDER-006684), nas seguintes condições: 
 

1. RequiRequiRequiRequisitos de Admissãositos de Admissãositos de Admissãositos de Admissão: Serão admitidos candidatos licenciados em Economia, Gestão, 

Administração Pública ou em áreas afins, com experiência comprovada em Gestão de 

Projetos de Ciência e Tecnologia. 

2. Plano de TrabalhosPlano de TrabalhosPlano de TrabalhosPlano de Trabalhos: Os trabalhos a desenvolver visam a gestão administrativa e financeira de 

projetos de investigação a decorrer no Centro de Engenharia Biológica. 

3. Legislação e regulamentação aplicávelLegislação e regulamentação aplicávelLegislação e regulamentação aplicávelLegislação 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 nº 12/2013 de 29 de janeiro de 2013; Regulamento de Bolsas de Investigação da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. – 2013 

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

4. Local de TrabalhoLocal de TrabalhoLocal de TrabalhoLocal de Trabalho: As atividades serão desenvolvidas no secretariado do 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 BolsaDuração da BolsaDuração da BolsaDuração da Bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em julho de 2016. 

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

projeto e/ou até ao limite permitido pelo Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT I.P 

2015, nos termos do nº 2 do artigo 9º. 

6. Valor do Valor do Valor do Valor do subsídiosubsídiosubsídiosubsídio    de manutenção mensalde manutenção mensalde manutenção mensalde manutenção mensal: O montante mensal da bolsa corresponde à gama 

745 € a 1245 €, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. 

no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A definição do valor a atribuir dependerá da 

experiência do candidato selecionado na área de gestão de ciência e tecnologia. Outros 

benefícios: Reembolso do Seguro Social Voluntário, correspondente ao 1º Escalão da base 

de incidência contributiva e Seguro de Acidentes Pessoais. 



 

 

 

  

 

 

 

7. Métodos de SeleMétodos de SeleMétodos de SeleMétodos de Seleçãoçãoçãoção: 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 40%); AC2. Experiência profissional em gestão administrativa e financeira de 

projetos de investigação (ponderação de 60%). A avaliação da entrevista terá em conta 2 

parâmetros de apreciação: E1. Conhecimentos demonstrados da experiência profissional 

(ponderação 60%); E2. Competências interpessoais (ponderação de 40%). 

8. Composição do Júri:Composição do Júri:Composição do Júri:Composição do Júri: o Júri é composto pelos professores Eugénio Manuel de Faria Campos 

Ferreira, que preside, Francisco Miguel Portela da Gama e Maria Teresa de Jesus Simões 

Campos Tavares. 

9. Forma de publicitação/notificação dos resultadosForma de publicitação/notificação dos resultadosForma de publicitação/notificação dos resultadosForma 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 candidaturasPrazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturasPrazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturasPrazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto entre os dias 17 a 30 de junho 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 

exclusivamente por correio eletrónico com a indicação da referência da bolsa (CEB-BGCT-04-

2016) para bolsas@ceb.uminho.pt. 


