
 

 

BOLSA DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (M/F)  

Encontra-se aberto o concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão e Ciência e 

Tecnologia (BGCT) no âmbito do Centro de Recursos Integrados de Apoio à Investigação (CRIA) 

(http://sigarra.up.pt/fpceup/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=190), da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto,  Refª BCGT2013.1/FPCEUP, 

para apoio aos serviços prestados neste Centro, nas seguintes condições: 

 

Área científica: Psicologia e Ciências da Educação 

 

Requisitos de admissão: podem candidatar-se a esta bolsa, detentores de Licenciatura (Pré-

Bolonha) ou Mestrado (Pós-Bolonha) em Psicologia ou em Ciências da Educação. 

Pretendem-se candidatos com excelente domínio da língua portuguesa, inglesa e francesa; 

Experiência de investigação em Psicologia ou Ciências da Educação; Domínio das ferramentas 

informáticas: SIGARRA, PCT; Conhecimentos aprofundados de políticas relativas à gestão de 

I&D no ensino superior; Experiência Profissional comprovada de pelo menos 3 anos em: gestão 

de unidades de I&D e de projetos a nível nacional e internacional; elaboração de candidaturas 

a programas de financiamento nacionais e internacionais;  gestão de financiamento científico e 

programas europeus em C&T, com experiência na elaboração de  relatórios financeiros. 

 Os fatores preferenciais são: 

- Domínio de aplicações informáticas na ótica do utilizador, Microsoft Office, Outlook. 

- Caraterísticas pessoais: 

     - Capacidade de negociação com entidades financiadoras; 

     - Dinamismo na pesquisa de oportunidades de financiamento; 

     - Disponibilidade para viajar e participar em reuniões internacionais 

 

Plano de trabalhos: Os bolseiros terão as seguintes tarefas: 

 - Serviços a prestar à Unidade de Prospeção de Oportunidades de Financiamento  - (a) a 

identificação de programas de financiamento, nacionais e internacionais, (b) o tratamento de 

informação relativa a esses programas, (c) a disseminação seletiva dessa informação às 

equipas de investigação e, (d) o apoio técnico-administrativo à apresentação de candidaturas; 



- Serviços a prestar à Unidade de Orçamentação e Assessoria Administrativa  – (a) a 

orçamentação de candidaturas a financiamento, (b) assessoria no cumprimento das 

responsabilidades administrativas junto das entidades financiadoras; 

- Outros serviços de apoio a projetos ou programas de I&D (em candidatura ou execução) na 

FPCEUP. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelo 

Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei nº 233/2012, de 29 de 

outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 09 de julho 

(Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e 

Qualificação de Recursos Humanos da FCT, em vigor 

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

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Recursos 

Integrados de Apoio à Investigação, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, Rua Alfredo Allen, s/n, 4200-135 Porto, Portugal. 

 

Duração da bolsa: a bolsa terá a duração de doze meses, prorrogável até ao máximo de seis 

anos. 

 

Valor de subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa a conceder será estabelecido 

em função da habilitação do/a candidato/a, da sua experiência anterior e da complexidade do 

plano de trabalhos aprovado, dentro do intervalo estabelecido na tabela Valores de Subsídios 

Relativos a Bolsas (disponível em http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores e também em 

anexo ao Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos da FCT, 

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

 

Métodos de seleção: os métodos de seleção a utilizar serão - Avaliação curricular (40%); 

- Carta de motivação (40%); 

- Entrevista (20%) (se necessária - apenas os candidatos que totalizem mais de 70% nos 

critérios anteriores serão notificados para entrevista. Parte da entrevista poderá ser realizada 

em língua inglesa e francesa). 
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Composição do Júri de Seleção: O júri de seleção será composto pelo Professor Doutor José 

Alberto Correia (Diretor da FPCEUP), como Presidente, a Dra. Célia Pinto (Project Manager no 

CRIA) e Dr. Manuel Neves (Diretor de Serviços na FPCEUP), como vogais efetivos. 

 

Forma de publicitação/ notificação dos resultados: Toda a informação relevante será 

publicitada no site da Universidade do Porto http://noticias.up.pt/oportunidades, e os 

candidatos informados por email da lista ordenada por classificação final. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: 

 

O concurso encontra-se aberto no período de 08 a 22 de agosto de 2013. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas obrigatoriamente, através email para 

recrutamentorh@sp.up.pt, com conhecimento da Dra. Bárbara Barbosa 

(andreiabarbosa@sp.up.pt), Refª BCGT2013.1/FPCEUP e acompanhadas dos seguintes 

documentos: 

a) Carta de motivação, redigida em Português, Inglês e Francês; 

b) Curriculum Vitæ; 

c) Até três cartas de recomendação; 

d) Uma cópia do certificado de habilitações (bem como de todos os comprovativos 

considerados relevantes para a análise curricular). 
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