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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) Licenciado
Referência: FCSH / CIC.Digital / 2017-EU-IA-0171 / 1 BGCT Licenciado
Área científica genérica: Not available
Área científica específica:
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Centres .

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsas de Gestão de Ciência e
Tecnologia (BGCT) no âmbito do projeto europeu GRANT AGREEMENT UNDER THE
CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TELECOMMUNICATIONS SECTOR, AGREEMENT Nº
NEA/CEF/ICT/A2017/1568369 Action No 2017-EU-IA-0171, com o título "CultureMoves" nas
seguintes condições:
Texto do anúncio

Portuguese research landscape
Find out how research is organised in
Portugal.
Portuguese research policy
Find out about research policy in
Portugal.
Women in science
Find out about the situation of women
scientists.

Área Científica: Informática
Requisitos de admissão:
• Licenciatura em Engenharia Informática.
• Formação e/ou experiência em Engenharia Informática e Multimédia. Experiência prévia
relevante em programação no desenvolvimento de sistemas para a Web.
• Experiência em programação Web, incluindo Javascript e bibliotecas associadas.
• Fluência em Inglês.
• Disponibilidade para deslocação a reuniões do projeto no estrangeiro.
Plano de trabalhos:
Atividades a desenvolver: A vaga destina-se a participação no projeto GRANT AGREEMENT
UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TELECOMMUNICATIONS SECTOR,
AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2017/1568369Action No 2017-EU-IA-0171, com o título
"CultureMoves", nomeadamente para a execução de tarefas concretas como:
- Programação e desenvolvimento de uma aplicação para anotação de vídeo na Web.
- Gestão técnica do processo de desenvolvimento.
- Testes de avaliação do sistema.
- Escrita de relatórios sobre o sistema.
Objetivos: O objetivo central é contribuir para o desenvolvimento e finalização de um
protótipo de anotação na Web.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do
Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento de Formação Avançada da FCT.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no NOVA LINCS (NOVA Laboratory for
Informatics and Computer Science), sob a orientação científica do Professor Doutor Nuno
Correia e da Professora Doutora Carla Montez Fernandes.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração inicial de 6 meses, com início previsto em março de
2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado se necessário.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €
1.245,00/mês.
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
Grau académico nas áreas científicas requeridas (A): qualificações académicas (B): adequação
do CV aos objetivos do projeto (C): conhecimentos específicos requeridos (D): motivação para
o projeto e entrevista (E): se considerado necessário, o/as candidato/as poderão ser
chamado/as para uma entrevista.
Os candidatos admitidos a concurso serão oportunamente notificados, por correio eletrónico,
do resultado do concurso, bem como da data para eventual entrevista.
Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Professor Doutor Nuno Manuel Robalo Correia
1º Vogal efetivo: Professora Doutora Carla Montez Fernandes
2º Vogal efetivo: Professora Doutora Teresa Romão
Vogal suplente: Professora Doutora Armanda Rodrigues
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Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o presidente nas
suas ausências.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
comunicados por meio eletrónico.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto de 05 a 18 de Fevereiro de 2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
motivação (máximo 1 página) acompanhada dos seguintes documentos:
? Curriculum Vitae detalhado;
? Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
? Uma carta de recomendação.
Só serão consideradas válidas as candidaturas que apresentem todos os documentos
indicados.
As candidaturas deverão ser enviadas em formato digital os Investigadores Responsáveis do
projeto, Prof. Nuno Correia: nmc@fct.unl.pt e Prof. Carla Fernandes:
carla.fernandes@fcsh.unl.pt.

Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário
País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Data limite de candidatura: 18 February 2019
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data
Instituição de contacto: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas
Endereço:
Av. de Berna, 26 C
Lisboa - 1069-061
Portugal
Email: carla.fernandes@fcsh.unl.pt
Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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