Bolsa
B
de P
Pós-Douto
oramento (M/F)
(
Encon
ntra‐se aberrto concurso para a atribbuição de um
ma Bolsa de Pós‐Doutoraamento no âmbito
do prrojeto de invvestigação in
ntitulado Be stCase / RL SIBILA‐ Towards Smart IInteracting Blocks
B
that IImprove Lea
arned Advice,, com a referrência NORTTE‐07‐0124‐F
FEDER‐0000559 financiado
o pelo
Fundo Europeu de
d Desenvollvimento Re gional (FEDEER) através do Program
ma Operacion
nal do
Nortee ON2) e porr fundos naciionais atravéés da FCT/MEC, nas seguintes condiçõões:
Área Científica: Engenharia
E
In
nformática, R
Recuperação
o de Informação (Informaation Retrievval)
Requ
uisitos de admissão: pod
dem candidaatar‐se a estaa bolsa detentores do grrau de Doutor em
engenharia informática ou ciiência de coomputadoress ou equivale
ente. É requuerida experriência
na área científicca e enquadramento nnos objetivo
os do proje
eto, bem coomo trabalh
ho de
invesstigação aprrofundado em algumaas das sub‐‐áreas da recuperaçãoo de inform
mação
(inforrmation retriieval), nomeadamente
•
•
•
•
•
•
•
•

Análise e processa
amento de grandes coleções
c
de
e dados, reepresentação de
documen
ntos e análise
e de conteúddo;
Modelos de recupera
ação e de orddenação (ran
nking);
Análise de logs e de comportame
c
entos de pesq
quisa, pesquisa centradaa nos utilizadores;
Recuperaação de inforrmação em ccontexto;
Extração de informaçção e sumarizzação de doccumentos;
Filtragem
m e recomend
dação;
Pesquisa na web e no
os media socciais;
édia.
Pesquisa em multimé

o de trabalho
os:
Plano
•
•
•
•

•

Identificaação de um
ma área de trabalho para
p
aprofundamento da ligação entre
trabalhoss de investiga
ação em cursso;
Definição
o de um prob
blema e das ssoluções estado‐da‐arte;;
Desenvollvimento de uma soluçãoo baseada em
m algoritmoss existentes;
Planeameento de uma
a linha de innvestigação e elaboração
o de um planno de trabalho de
continuaçção, identificcando resulttados esperaados, milestones e linhaas de colabo
oração
com os projetos em curso.
c
Escrita dee um artigo científico
c
e dde um relatório completo
o sobre o tra balho realiza
ado.

ão aplicável:: Lei Nº. 40
0/2004, de 18 de agossto, alterada
a pelo
Legislação e reggulamentaçã
Decreeto‐Lei n.º 202/2012, de
e 27 de agostto, e alterado pelo Decre
eto‐Lei nº 2333/2012, de 29 de
outub
bro e pela Leei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pe
elo Decreto‐LLei nº 89/20113, de 09 de
e julho
(Estattuto do Bolsseiro de Investigação Ciientífica); Re
egulamento de Bolsas d e Investigaçção da
Ciênciaa
Fundação
p
para
a
e
em
a
Tecnologia,
vigor
pt/apoios/bo
olsas/regulam
mento.phtm
ml.pt) e Re
egulamento de Bolsas da
(http://www.fct.p
Univeersidade do Porto.

Locall de trabalho
o: O trabalho
o será desennvolvido no Departamen
nto de Engennharia Inform
mática
da Faculdade dee Engenharia da Univeersidade do
o Porto, sob
b a orienta ção científicca da
Profeessora Maria Cristina Ribeiro, em reg ime de exclu
usividade.
Duração da bolsaa: A bolsa te
erá a duraçãão de 6 mese
es, sendo prrorrogável atté um total de 21
mesees.
Valorr do subsídiio de manutenção mennsal: O mon
ntante da bo
olsa correspponde a 149
95,00€
confo
orme tabelaa de valore
es das bolssas atribuídaas diretame
ente pela FFCT, I.P. no
o País
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/vaalores).
Méto
odos de sele
eção: É efetu
uada uma p ré‐seleção dos
d candidattos com basee na avaliaçção da
documentação enviada,
e
e excluídos
e
os que não apresentem
a
qualificaçõees apropriad
das. A
ndidatos pré‐‐selecionadoos é feita mediante análisse curricularr e entrevista
a, com
avaliaação dos can
a resp
petiva valoraação de 50% e 50%. Os pprincipais crittérios de sele
eção serão o mérito cien
ntífico,
a adeequação entre o perfil do candidato e os objetivvos da bolsa, a motivaçãão e a experriência
relevante na áreaa proposta, de acordo c om os requiisitos de adm
missão acimaa descritos. O Júri
poderá decidir não atribuir a bolsa se o perfil e quaalificações dos candidattos não estivver de
do com os reequisitos.
acord
Critérrios de avaliaação:
•
•
•
•

análise cu
urricular;
adequaçãão do perfil do
d candidatoo aos requisiitos exigidos, conforme eexpresso em
m carta
enviada;
ão na equipaa;
entrevista destinada a avaliar as pperspectivass de integraçã
alho de invesstigação na mesma
m
área científica noo DEI‐FEUP;
afinidadee com o traba
[Nota: a Faculdade de Engenhariaa da Universsidade do Po
orto reserva‐‐se o direito à não
os/as corressponder ao perfil
contrataçção, no casso de nenhuum/a dos/aas candidato
desejado. ]

Comp
posição do Júri de Seleçã
ão:
Presid
dente — Maaria Cristina Ribeiro
R
1º vo
ogal efetivo – Gabriel Torrcato David
2º vo
ogal efetivo – Sérgio Sobrral Nunes
3º vo
ogal efetivo – João Correiia Lopes
1º vo
ogal suplentee – Carla Teixxeira Lopes
2º vo
ogal suplentee – Ademar Aguiar
A
Form
ma de publiccitação/notifficação dos resultados: Os resultad
dos finais daa avaliação serão
publicitados, atraavés de lista ordenada poor classificaçção final, no site da Univeersidade do Porto
p.pt/oportun
nidades/, e oos candidato
os informado
os por email da lista orde
enada
http:///noticias.up
por classificação final.
f

Form
ma de apresentação das candidaturas
c
s e prazo de candidatura
a:
O con
ncurso encon
ntra‐se abertto no períoddo de 04‐10‐2
2013 a 17‐10
0‐2013
As candidaturas devem ser formaalizadas, obrigatoriame
ente, atravvés email para
utamentorh@
@sp.up.pt, com conhecim
recru
mento para mcr@fe.up.ppt, indicandoo a referênccia do
projeeto, acompanhadas dos seguintes ddocumentoss: carta de motivação, curriculum vitae,
certifficados de habilitação, 2 cartas dde referênccia e outros documenttos conside
erados
relevantes pelo candidato.

