
CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO de INVESTIGADOR

Cargo/posição/bolsa:
Referência: AE2020-0008 ( INESC TEC LA - LIAAD )

INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência

Cargo/posição/bolsa: Investigador

Localidade: Porto

Área científica: Genérica: COMPUTER SCIENCE

Específica: Programming,Computer Systems,Informatics

Resumo do anúncio:
O INESC TEC abre concurso para a contratação de 1 Investigador na área de Processamento de Língua Natural.

Projeto: INESC TEC - UIDB/50014/2020

Orientador Científico: Alípio Jorge

Duração do contrato: de 2020-04-01 a 2020-09-30 eventualmente renovável.

Local de trabalho: INESC TEC, Porto, Portugal

Texto do anúncio:
Área de trabalho: Processamento de Língua Natural

Descrição do Trabalho: Desenvolvimento de métodos e de algoritmos para extração de informação de texto. Participação na implementação

de métodos de NLP num pipeline com aplicações na área médica.

Objetivos: O candidato ou candidata selecionado terá de fazer um levantamento do estado da arte, aplicar algoritmos, modelos e programas

existentes, desenvolver novas soluções. Fará ainda a implementação de protótipos funcionais e garantirá a articulação com outros elementos

da equipa de trabalho.
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Habilitações académicas: Mestrado em Computação, Eng. Informática ou afins

Requisitos mínimos: Experiência de programação em Python na área de NLP. 1 publicação científica em NLP em conferência com

core pelo menos B. 1 publicação em NLP em revista Q1. Experiência de pelo menos 3 anos de investigação e

desenvolvimento em NLP.

Fatores de preferência: Disponibilidade imediata.
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Entidade Financiadora: Financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.,no âmbito do

projeto UIDB/50014/2020

Tipo de Contrato: Termo Certo

A contratação será regida pelo estipulado na legislação em vigor relativa a contratos individuais de trabalho a termo certo, bem como pelas

normas internas do INESC TEC, tendo ainda em conta a regulamentação aplicável ao financiamento de Unidades de I&D 2020-2023.
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Critérios de avaliação: A seleção dos candidatos basear-se-á nos seguintes critérios, por ordem decrescente de ponderação:

a) Curriculum relevante para a área de abertura do concurso

b) Experiência anterior comprovada.

Júri de Seleção: Presidente do Júri: Prof. Alípio Jorge ;

Vogal: Prof. Rita Paula Ribeiro ;

Vogal: Prof. Nuno Moniz ;

Notificação dos

resultados:

Os resultados do processo de seleção serão divulgados aos interessados por correio eletrónico.

Período de candidatura: De 2020-03-11 a 2020-03-16

Submissão candidaturas: Preenchimento de formulário eletrónico em www.inesctec.pt na secção SEJA NOSSO COLABORADOR

http://www.inesctec.pt
https://www.inesctec.pt/pt/junte-se-a-nos#opportunities

