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EDITAL PARA A CONTRATAÇÃO DE BOLSEIRO DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DE PROJETO
Bolsa de Investigação (uma vaga)
Encontra-se aberto concurso para a contratação de um(a) estudante de licenciatura (BII) no âmbito do
Projeto de Tecnologia Blockchain e da ação “EBSI PT - Launching EBSI in Portugal, com o código 2020PT-IA-0094, financiado pela COMISSÃO – Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

Plano de trabalhos: atividades de criação e organização do Centro de Competências em Tecnologia
Blockchain (CCTB) para ajudar à modernização da Administração Pública Portuguesa a partir do IPG.
Requisitos de admissão: Frequência de licenciatura em Comunicação Multimédia (área de
Áudiovisuais e Produção dos Media) e possuir conhecimentos na área de administração pública.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº 40/2004, 18 de agosto (Estatuto de Bolseiro de
Investigação Científica), Regulamento n.º 339/2015 de 17 de junho (Regulamento de bolsas de
Investigação FCT) e Regulamento n.º 34/2011, de 14 de janeiro (Regulamento de Bolsas de
Investigação do Instituto Politécnico da Guarda).
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Unidade de Investigação para o Desenvolvimento
do Interior do Instituto Politécnico da Guarda, sob a orientação científica da Prof.ª Doutora Maria de
Fátima Bartolomeu da Cruz Gonçalves.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 10 meses, com início previsto em julho 2021.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €446.12, conforme
tabela de subsídios relativos a bolsas - 2021, da FCT, I.P. (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
Métodos de seleção: A seleção consiste na análise do CV dos(as) candidatos(as) a nível de: formação
académica (peso 0,4); perfil e experiência no desenvolvimento de trabalhos na área (peso 0,4);
motivação, conhecimentos na área e disponibilidade demonstrada (peso 0,2).
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Composição do Júri de Seleção:
Presidente do Júri:

Prof.ª Doutora Maria de Fátima Bartolomeu da Cruz Gonçalves

Vogais efetivos:

Prof. Doutor Carlos Carreto
Prof. Doutor Paulo Alexandre Andrade Vieira

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados do processo de seleção serão
divulgados aos interessados por correio eletrónico.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de 10 dias após a publicação do Edital.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente por correio eletrónico para
udigeral@ipg.pt, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos:
Curriculum Vitae, certificado de habilitações, carta de recomendação e outros documentos
comprovativos considerados relevantes.
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