Bolsa d
de Investigação (M/F)
Encon
ntra‐se aberrto concurso
o para a atribbuição de 1 Bolsa de Invvestigação dde Mestre no
o âmbito do
o
projeeto ‐ Smart Manufacturiing and Loggistics‐ nº 5 /Faculdade de Engenhaaria da Univversidade do
o
Porto
o, (PM0016),, financiado por fundos nnacionais atrravés da FCT
T/MEC (PIDD
DAC) e cofina
anciado pelo
o
Fundo Europeu de
d Desenvolvimento Reggional (FEDEER) através do
d Programaa Operaciona
al do Norte,,
ndições:
com rreferência NORTE‐07‐0124‐FEDER‐0000061, nas seguintes con
Área Científica: In
nvestigação Operacionall /Gestão de Operações
Requ
uisitos de adm
missão: Podem candidattar‐se a este concurso mestres em Enngenharia Informática,
Engenharia e Gesstão Industria
al, Investigaçção Operacio
onal, Ciências da Computtação ou áre
eas afins.
Dar‐sse‐á preferên
ncia aos cand
didatos que ppossuam:
‐ exp
periência e conhecimentos de Investtigação Operacional, algoritmos de ootimização, sistemas dee
apoio
o à decisão;
‐ partticipação antterior em pro
ojetos de invvestigação liggados a esta área de trabbalho;
‐ bom
m nível científico, nome
eadamente ccom publicações no dom
mínio em quuestão ou em domínioss
afins..
Plano
o de trabalh
hos: desenvvolvimento dde modelos de program
mação inteirra mista no
o âmbito daa
ativid
dade “Produ
uction Planning and Schheduling” do
o projeto “Smart Manuffacturing an
nd Logistics””
(proggrama BEST CASE).
C
Legislação e regu
ulamentação
o aplicável: LLei Nº. 40/20
004, de 18 de
d agosto, allterada pelo Decreto‐Leii
n.º 2002/2012, de 27 de agostto, e alteradoo pelo Decre
eto‐Lei nº 233/2012, de 229 de outubro e pela Leii
nº 122/2013, de 29 de janeiro
o e pelo Decrreto‐Lei nº 89/2013,
8
de 09
0 de julho ((Estatuto do
o Bolseiro dee
Invesstigação Cien
ntífica); Regulamento dee Bolsas de Investigação da Fundaação para a Ciência e a
Tecno
ologia, em vigor (http:///www.fct.ppt/apoios/bolsas/regulam
mento.phtml .pt) e Regu
ulamento dee
Bolsaas da Universsidade do Po
orto.
Locall de trabalho
o: O trabalho
o será desenvvolvido no Departament
D
o de Engenhharia e Gestã
ão Industriall
e na Unidade dee Gestão e Engenharia
E
IIndustrial daa Faculdade de Engenhaaria da Univversidade do
o
o, sob a orien
ntação cientíífica do Profeessor Doutorr Bernardo Sobrinho Sim
mões de Alma
ada Lobo.
Porto
Duração da bolsaa e Regime de
d Atividadee: A bolsa terrá à duração
o de 4 mesess, com início previsto em
m
bro
de
2013,
em
regime
e
dee
exxclusividade..
outub
O con
ntrato de bolsa poderá se
er renovado até ao máxiimo de 12 meses.

Valorr do subsídio
o de manute
enção menssal: O montaante da bolsa
a correspondde a € 980,0
00 conformee
tabela de vaalores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no Paíss
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/vaalores).
Méto
odos de sele
eção: Os mé
étodos de seeleção a utiilizar serão os
o seguintess: avaliação curricular e
entreevista, com os
o seguintes pesos: (80%
%)
aa) Avaliação
o curricular
a. Curriculum
C
accadémico re levante paraa a área de abertura do cconcurso (40%)
dos domínioos científicoss de especialização em reelação à área
b. Proximidade
P
a de atuação
o
d FEUP e do
da
o INESC‐TEC nna qual os bo
olseiros irão exercer a suua atividade (25%);
c. Experiência
E
(15%).
b
b) Entrevistaa (20%)
Comp
posição do Júri de Seleçã
ão:
Presid
dente: Profeessor Doutor Bernardo Soobrinho Simõ
ões de Almad
da Lobo
Vogal efetivo: Pro
ofessor Douttor Pedro Sannches Amoriim
ofessora Dou
utora Maria TTeresa Galvãão Dias
Vogal efetivo: Pro
P
Jossé Fernando Oliveira
Vogal Suplente: Professor
P
Jorrge Pinho de Sousa
Vogal Suplente: Professor
Form
ma de publicitação/nottificação doos resultado
os: Os resu
ultados finaais da avaliação serão
o
publicitados, atraavés de lista
a ordenada por classificação final, no site da Universidad
de do Porto
o
p.pt/oportun
nidades/, e oos candidato
os informado
os por emaiil da lista orrdenada porr
http:///noticias.up
classiificação finall.
Prazo
o de candidaatura e forma de apresenntação das candidaturas
c
s:
O con
ncurso encon
ntra‐se abertto no períoddo de 26‐09‐2
2013 a 09‐10
0‐2013.
As caandidaturas devem serr formalizaddas, obrigattoriamente, através em
mail, com in
ndicação daa
referêência do projeto no
o assunto (FEUP‐BEST
TCASE) para
a recrutam entorh@sp.up.pt, com
m
conheecimento para almada..lobo@fe.upp.pt, acompaanhadas doss seguintes documento
os: carta dee
candiidatura, Curriculum Vitae detalhaado, certificcados de habilitações e outros documentos
d
s
comp
provativos co
onsiderados relevantes.

