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Edital ref. CHIC_C3_BIM_01_2020 

 

Anúncio para atribuição de 1 Bolsa de Investigação para Mestre no âmbito do projeto CHIC – 

Cooperative Holistic View on Internet and content 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de 1 Bolsa de Investigação para Mestre no âmbito do 

projeto CHIC – Cooperative Holistic View on Internet and content, projeto n.º 24498 – 10/SI/2016 - 

I&DT Empresarial (Programas Mobilizadores), FEEI/Portugal2020, financiado pelo Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (POCI) e do Programa Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa), nas 

seguintes condições: 

1. Requisitos de Admissão: Os candidatos deverão demonstrar inequivocamente: a) ser detentores 

do título de Mestre em informática ou áreas afins; b) ter experiência anterior comprovada em 

programação e desenvolvimento de aplicações informáticas;  

2. Duração e Regime de Atividade: Duração de 7 (sete) meses, com início previsto a 01 de junho 

de 2020, não renovável. As atividades serão desenvolvidas na Universidade Aberta, em Coimbra, 

em regime de exclusividade, conforme regulamento de formação avançada de recursos humanos 

da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamentos). 

3. Objeto de Atividade: Definição de requisitos e especificações técnicas e funcionais para 

ferramentas auxiliares para a produção e gestão de conteúdos digitais; desenvolvimento e 

implementação de ferramentas auxiliares para a produção de conteúdos digitais para valorização 

do livro. 

4. Orientação Científica: O trabalho decorrerá sob a orientação do Prof. Doutor José Bidarra de 

Almeida. 

5. Formação Académica: Mestres em Informática ou em área afim.  

6. Fatores de Preferência: Comprovada experiência anterior não inferior a 1 ano ao nível do 

desenvolvimento e implementação de sistemas e aplicações informáticas. 

7. Critérios de Avaliação: A seleção dos candidatos basear-se-á nos seguintes critérios, por ordem 

decrescente de importância: a) curriculum académico; b) domínios científicos; c) experiência, e 

incluirá entrevista individual na fase final do processo de seleção. 

8. Remuneração e legislação: De acordo com a tabela de valores das bolsas no país atribuídas 

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

9. Composição do Júri de Seleção: Presidente: Doutor Vítor Rocio; Vogais: Doutor Leonel 

Morgado; Doutor José Bidarra de Almeida.    

10. Documentos de Candidatura: Curriculum Vitae; cópias do bilhete de identidade/cartão do 

cidadão; de certificado de mestrado; de outros elementos que o/a candidato/a considere 

relevantes. Informa-se que as candidaturas com processos incompletos serão liminarmente 

excluídas do concurso.  

As candidaturas deverão indicar a referência “CHIC_C3_BIM_01_2020” e ser entregues 

obrigatoriamente por via eletrónica entre os dias 04 e 15 de Maio de 2020 (18h00, hora de Lisboa), 

para o seguinte endereço: Coordenação do Polo CIAC-UAb (coord.ciac@uab.pt) 


