CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA(s)
Cargo/posição/bolsa:
Referência:
Cargo/posição/bolsa:
Localidade:
Área científica:

AE2019-0289 ( SOG-CG - SOG-CG )
INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT)
Porto
Genérica: ECONOMICS
Específica:

Resumo do anúncio:
O INESC TEC abre concurso para a atribuição de 1 Bolsa(s) de Gestão de Ciência e Tecnologia para Mestre ou Licenciado .
Projeto:
Orientador Científico:
Vanda Ferreira
Duração da bolsa:
de 2020-01-01 a 2020-12-31 (12) eventualmente renovável.
Local de trabalho:
INESC TEC, Porto, Portugal

Texto do anúncio:
Área de trabalho: Controlo de Gestão
Descrição do Trabalho: A atividade a desenvolver no âmbito do INESC TEC compreende o acompanhamento da atividade de controlo de
gestão da instituição, nomeadamente no que respeita à contratualização e prestação de contas e reporte às entidades financiadoras de
projetos de I&D europeus e nacionais.
Objetivos: No termo da bolsa, o bolseiro, sob a supervisão dos responsáveis do serviço de controlo de gestão deverá ser capaz de cumprir
as tarefas administrativas de apoio à contratualização de projetos com as respetivas entidades financiadoras e parceiros e recolher e tratar a
informação necessária para o reporte periódico de projetos. Deverá ter desenvolvido competências de gestão administrativa e financeira de
projetos em instituições de I&D.
W
Habilitações académicas:
Licenciatura ou Mestrado em Assessoria e Tradução, ou em Contabilidade e Administração.
Requisitos mínimos:
Facilidade de expressão oral e escrita, em português e inglês; Informática em ambiente Windows, em
particular de Excel; Personalidade proactiva e espírito de iniciativa e vontade de aprender.
Fatores de preferência:
Capacidade de organização,análise e proatividade na procura de soluções.Facilidade de integração em
equipas.
Valor mensal da bolsa:
€ 752,38 (Licenciatura) ou 989,70 (Mestrado) conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente
pela FCT , pago por transferência bancária, podendo o bolseiro auferir remunerações adicionais, na
sequência de um processo de avaliação anual (Artºs 12º e 13º, nº1 do Regulamento de Bolsas do INESC
TEC e Anexo II).
W
Entidade Financiadora:
A contratação será regida pelo estipulado na legislação em vigor relativa ao Estatuto do Bolseiro de Investigação , aprovado pela Lei nº
40/2004, de 18 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei nº 233/2012, de
29 de outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro, e Decreto-Lei nº 89/2013 de 9 de julho, bem como pelo Regulamento de Bolsas INESC
TEC , aprovado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia em 12 de janeiro de 2011 e pelo Regulamento de Bolsas de Investigação da
FCT em vigor .
Para mais informações consultar o Regulamento de Bolsas INESC TEC e respetivos anexos em www.inesctec.pt/bolsas
W
Métodos de avaliação: Avaliação curricular baseada nos critérios referidos no Art.º 7º do Regulamento de Bolsas INESC TEC e incluirá
entrevista individual na fase final do processo de seleção, com a respetiva valoração 70 % avaliação curricular ( 40 % Curriculum, 20 %
Domínios científicos e 10 % Experiência) e 30 % Entrevista .Só serão chamados para a entrevista os candidatos que obtiverem no mínimo
70% na avaliação curricular (CV + Domínio Científico + Experiência).
Júri de Seleção:
Presidente do Júri: Prof. José Manuel Mendonça ;
Vogal: Prof. João Claro ;
Vogal: Prof. Gabriel David ;
Notificação dos
Os resultados do processo de seleção serão divulgados aos interessados por correio eletrónico, nos termos
resultados:
referidos no Artº 8º do Regulamento de Bolsas INESC TEC .
Período de candidatura:
De 2019-11-18 a 2019-12-02
Submissão candidaturas:
Preenchimento de formulário eletrónico em www.inesctec.pt na secção SEJA NOSSO COLABORADOR ,
anexando Curriculum Vitae, certificado de habilitações ou outros documentos comprovativos relevantes para
a apreciação final.

