
                                                                                                                                    

 

 

 

BOLSA DE GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (m/f) 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão em Ciência e 
Tecnologia no âmbito do Projeto Instituto de Investigação e Inovação em Saúde – 
BIM/04293 com o apoio financeiro da FCT/MEC através de fundos nacionais e quando 
aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020, nas 
seguintes condições: 

 

Área Científica: Economia e Gestão 

Refª Interna: UID2015 

Título do Projeto: Gestão administrativo-financeira de projetos 

 
Requisitos de admissão: Pretende-se licenciado em Economia ou Gestão, com bons 
conhecimentos de inglês e de informática na óptica do utilizador, assim como experiência 
em gestão financeira de projetos comparticipados. 
Pretendemos candidatos com bom relacionamento interpessoal, capacidade de 
comunicação, espírito de iniciativa e pró-actividade. 
 

Plano de trabalhos: 

Elaboração de pedidos de pagamento bem como de relatórios de execução financeira, no 
âmbito da gestão financeira de projectos de I&D, incluindo elaboração de dossiers de 
imputação de gastos comuns tendo em conta as metodologias de imputação aprovadas, em 
respeito pelas regras definidas pelos programas de financiamento (nacionais ou europeus). 
Articulação, quer com entidades financiadoras, quer com entidades participantes nos 
projectos. Elaboração de outras tarefas de apoio conducentes à execução dos projetos de 
investigação. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: “Estatuto do Bolseiro de Investigação 
Científica, aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto."; Regulamento de Bolsas de Investigação 
Científica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 2013 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt), e Regulamento de Bolsas de 
Investigação Científica do IBMC aprovado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 



                                                                                                                                    

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no i3S/IBMC - Instituto de Biologia 
Molecular e Celular, sob a orientação científica de Suzana Machado.  

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração inicial de 12 meses, eventualmente 
renováveis, com início previsto em 1 de janeiro de 2016, e de acordo com o estipulado no 
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. — 2013 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa entre €745-1480 Euros, 
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País 
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores) será definido inicialmente conforme as 
habilitações e experiência do candidato selecionado, podendo eventualmente ser atualizado 
conforme a referida tabela e será pago mensalmente por transferência bancária 
(preferencialmente). 

 

Métodos de selecção: Será efetuada avaliação curricular e da carta de motivação, e, caso 
seja considerado necessário, será realizada entrevista aos candidatos selecionados nas três a 
sete primeiras posições. A valoração dos critérios será respetivamente 80%, 20%, ou 60%, 
10%, 30%, caso seja realizada entrevista (a realizar no i3S). 

Composição do Júri de Selecção: 

Presidente: Professor Claudio Sunkel 
Vogais efectivos: Doutora Mónica Mendes Sousa, Professor Pedro Rodrigues 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação 
serão publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, publicada no site do 
IBMC, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso 
encontra-se aberto no período de 14 a 28 de dezembro de 2015. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através de submissão 
electrónica de CV, carta de motivação e certificado de habilitações em: 

http://www.ibmc.up.pt/gestaocandidaturas/index.php?codigo=UIDDAF1527 

 

 

 


