Bolsa de Investigação (BI) ‐ Desenvolvimento/Design Web
O Instituto Politécnico de Bragança torna público a abertura de concurso, de 18 a 29 de Março de
2013, para atribuição de uma bolsa de Investigação (BI) na área do Desenvolvimento/Design Web,
no âmbito do Projeto “olivaTMAD – Rede Temática de Informação e Divulgação da Fileira Olivícola
em Trás‐os‐Montes e Alto Douro”, financiado no âmbito do Programa PRODER, Ação 4.2.2.
A atividade do bolseiro será desenvolvida no campus de Bragança do Instituto Politécnico de
Bragança com início previsto em 15 de Abril de 2013.
Perfil do candidato:
•

Licenciado em Informática ou similar;

•

Experiência em HTML, Java, JSF, GWT, CSS e Jquery;

•

Conhecimentos em Flash, Silverlight ou JavaFX.

•

Conhecimentos em Design e Animação web (Adobe Flash), Montagem e Edição HTML
(Adobe Dreamweaver), Edição de Imagem (Adobe Photoshop) e Desenho Vectorial
(Adobe Illustrator)

Condições da bolsa
A bolsa tem por base o Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto Politécnico de
Bragança e o Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela lei nº 202/2012 de 27 de
Agosto de 2012
A duração é de 8 meses podendo ser renovada, anualmente, até um período máximo de 5 anos,
conforme o Regulamento de Formação Avançada e Qualificação dos Recursos Humanos da
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT):
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
A bolsa será de acordo com a tabela de valores das bolsas de Gestão em Ciência e Tecnologia
atribuídas pela FCT: http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores .Será também assegurado o
pagamento do seguro social voluntário e do seguro de acidentes pessoais.

Candidatura e método de seleção
As candidaturas deverão ser formalizadas electronicamente via e‐mail, impreterivelmente até às 17
horas do dia 29 de Março, contendo carta de motivação, acompanhada do curriculum vitae,
fotocópias do bilhete de identidade, dos certificados de habilitações literárias e de outros
documentos que sejam considerados relevantes para apreciação da candidatura. Do processo de
seleção, para além da análise curricular dos candidatos cujos principais critérios de seleção serão o
mérito científico, a motivação, as capacidades comportamentais demonstradas, e a experiência
relevante para o projeto em questão, constará uma entrevista individual.
O Júri será constituído por: Rui Pedro Lopes, Luís Carlos Pires, Luís Filipe Lobo
O resultado do processo de seleção será divulgado através de notificação para o e‐mail do qual foi
emanado o processo de candidatura dos candidatos.
Os interessados deverão enviar a documentação por email, indicando em assunto o texto “Bolsa‐
EsACT Desenvolvimento/Design Web” para: esact@ipb.pt

