EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E
INSTITUIÇÕES DE I&D
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma bolsa de investigação, no âmbito do
projeto/instituição de I&D em copromoção WashONE – POCI-01-0247-FEDER-017461, cofinanciado
pelo FEDER, através do Projeto 17461, no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico, pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização,
nas seguintes condições:

Área Científica: Energia para a Sustentabilidade ou áreas afins.

Requisitos de admissão: Mestrado em Energia para a Sustentabilidade ou áreas afins, com
média final igual ou superior a 14 valores, e com formação e experiência em:
1. Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), preferencialmente enquanto autor (ou co-autor) de artigos
científicos publicados em conferências ou revistas indexadas na ISI (Institute for Scientific
Information)
2. utilização do software Simapro e bases de dados.

Plano de trabalhos: Elaboração do estudo de avaliação de ciclo de vida de acordo com plano de
trabalho proposto no projecto.

Regime de Atividade: A atribuição da bolsa não gera nem titula uma relação de natureza
jurídico-laboral, é exercida em regime de dedicação exclusiva e é atribuído ao Bolseiro o Estatuto
de Bolseiro da UC, conforme o disposto no Estatuto do Bolseiro de Investigação e no Regulamento
de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., ambos na sua redação
atual.

Local de realização da bolsa: Universidade de Coimbra.

Duração da(s) bolsa(s): 10 meses.
Início previsto a 25 de março de 2017.

Renovação: não renovável.

Orientação Científica: Prof. Doutor Fausto Miguel Freire.

Condições Financeiras da Bolsa: A bolsa ascende a € 980 correspondente à remuneração
mensal estipulada na tabela FCT. Este subsídio mensal será pago no final do mês, por transferência
bancária.(A este valor acresce o seguro social voluntário correspondente ao primeiro escalão, caso
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o candidato opte pela sua atribuição, bem como o seguro de acidentes pessoais). O valor da bolsa
não aumentará ao longo de todo o período da sua duração.

Métodos de seleção: Avaliação Curricular (50%) e Entrevista (50%).
A entrevista será realizada aos dois candidatos melhor classificados em avaliação curricular.

Critérios de seleção:
A avaliação curricular será feita da seguinte forma:
EXP= Experiência na área de especialização: 0-10 pontos;
AP= Adequação do perfil do candidato à investigação a realizar: 0-10 pontos;.

Composição do Júri de Seleção: Prof. Doutor Fausto Miguel Freire, Prof. Doutor António Manuel
Gameiro Lopes, Prof. Doutor José Joaquim da Costa .

Formalização de candidaturas: A candidatura deve ser formalizada através do envio dos
seguintes documentos: Curriculum vitae, certificado digitalizado habilitações, incluindo informação
de disciplinas concluídas, Carta de motivação.

Envio

de

candidaturas:

As

candidaturas

deverão

ser

enviadas

por

correio

eletrónico,

apatricio@uc.pt e fausto.freire@dem.uc.pt.

Prazo para formalização da candidatura: 24/01/2017 a 06/02/2017.

Data de Publicitação: 23/01/2017.

Data limite de candidatura: 06/02/2017.

Informações complementares: Os resultados da avaliação serão divulgados até 90 dias úteis a
contar da data limite de submissão de candidaturas, através de envio de comunicação aos
candidatos, via correio eletrónico. Após a divulgação dos resultados, os candidatos serão
notificados para, caso pretendam, se pronunciarem em sede de audiência prévia no prazo máximo
de 10 dias úteis após aquela data. Findo este prazo, os candidatos selecionados terão que declarar,
por escrito, a sua aceitação e comunicar a data do início efetivo da bolsa. Salvo apresentação de
justificação atendível, a falta da declaração dentro do prazo referido equivale a renúncia à bolsa.
Em caso de renúncia ou desistência do candidato selecionado, será notificado o candidato
imediatamente melhor classificado.
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