INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
Referência: BOLSA1_REDEURECA

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DE PROJECTO DE I&D
Encontra‐se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do projeto
DCI‐ALA/19.09.01/10/21526/245‐650/ALFA III (2010) RED EURECA (Red Eurocentroamericana para
la mejora de la sostenibilidad y calidad de las MIPYMES) no âmbito do Programa ALFA III, nas
seguintes condições:
Área Científica: Ciências Empresariais
Requisitos de admissão: Os/As Candidatos/as à referida bolsa deverão ter Grau de Mestre na área
da Gestão, experiência profissional no âmbito da Gestão (em especial de Micro e Pequenas
Empresas), experiência em funções de apoio à gestão de projetos, capacidade de
comunicação/divulgação de informação e disponibilidade para realizar deslocações. Será valorizado o
domínio do espanhol escrito e falado.
Plano de trabalhos: Este projeto tem como objetivos desenvolver uma oferta formativa ao nível de
pós‐graduação centrada no âmbito da sustentabilidade, gestão e qualidade das Micro, Pequenas e
Médias Empresas de seis países da América.
A actividade específica do bolseiro neste trabalho será desenvolver uma oferta formativa coerente
com os objetivos do projeto. O bolseiro será ainda responsável, tendo por base a calendarização das
atividades do projeto, por apoiar o controlo e execução do projeto e por participar na divulgação dos
resultados do mesmo.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos
2010.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto Politécnico de Viana do Castelo sob a
orientação científica da Professora Doutora Helena Santos Rodrigues.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto para Abril 2011.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de selecção: Avaliação curricular será efectuada com base na seguinte ponderação:
formação académica (40%), experiência profissional no âmbito da Gestão, em especial de Micro e
Pequenas Empresas (40%) e experiência em funções de apoio à gestão de projetos (20%).
Se o júri assim o entender, poderá ser ainda realizada uma entrevista aos melhores candidatos com a
ponderação: 50% Avaliação curricular e 50% Entrevista. Esta, por sua vez, será ponderada da
seguinte forma: capacidade de comunicação (30%), interacção estabelecida (30%), domínio de
terminologia específica (20%) e motivação para o projeto (20%).
Composição do Júri de Selecção: Prof. Doutor Helena Santos Rodrigues (Presidente), Prof. Doutora
Lígia Sousa (Vogal efetivo) e Prof. Doutor Carlos Fernandes (Vogal efetivo), Prof. Doutor Joaquim
Escaleira (Vogal Suplente), Prof. Doutor Carlos Rodrigues (Vogal Suplente).
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada com nota final obtida, afixada no Portal do IPVC (www.ipvc.pt)
sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de correio electrónico.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra‐se aberto no
período de 27 Março a 11 de Abril de 2012.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura referindo o título e referência do projecto, descrevendo a motivação e os objetivos
profissionais do candidato e explicitando a experiência profissional no âmbito da Gestão, em especial
de Micro e Pequenas Empresas, e a experiência em funções de apoio à gestão de projetos. Esta carta
deve, ainda, ser acompanhada dos seguintes documentos: (1) Curriculum vitae, (2) Cópia do
certificado de habilitações (Licenciatura e Mestrado), (3) Até três cartas de referência (facultativo).
As candidaturas deverão ser enviadas por correio electrónico para otic@ipvc.pt.

