
 

(BL217/2016) 

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D 

Duas (2) Bolsas de Iniciação Científica  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 2 Bolsas de Iniciação à Investigação Científica no âmbito do 

CC7670-U10, nas seguintes condições: 

Área Científica: NAPE-Taguspark 

Requisitos de admissão:  

a) Alunos do IST- Campus Taguspark de 1º e 2º ciclos 

b) Experiência de trabalho em equipa, facilidade de comunicação, capacidade de iniciativa, espírito criativo. 

c) Disponibilidade elevada e flexibilidade de horário de trabalho (cerca de 20 horas semanais – 80 horas 

mensais, distribuídas entre dias úteis, fins de semana e feriados, durante a manhã, a tarde e a noite). 

d) Bons conhecimentos de inglês (escrito e falado). 

Plano de trabalhos 

a) Desenvolvimento de ações no âmbito do projeto de Acolhimento, Integração e Acompanhamento junto dos 

alunos do IST, em particular dos alunos do 1º ano, alunos estrangeiros, bem como os alunos com 

necessidades educativas especiais, entre outras: 

i. Apoio na organização do processo de matrículas e inscrições dos novos alunos do 1º ano. 

ii. Recepção e encaminhamento de alunos estrangeiros que venham estudar no IST ao abrigo dos 

programas Erasmus, Athens, Smile, entre outros (em colaboração com o Núcleo de Mobilidade e 

Cooperação Internacional). 

b) Desenvolvimento de ações no âmbito do projeto de divulgação do IST, nas áreas de ensino e investigação, 

em particular junto dos alunos de ensino secundário, potenciais candidatos ao ensino superior, entre outras: 

i. Organização e acompanhamento de visitas de estudo ao IST – Campus do Taguspark. 

ii. Organização e acompanhamento de deslocações a estabelecimentos de ensino secundário ou a 

feiras e mostras de Engenharia, Ciência e Tecnologia e de divulgação de ensino e formação, em 

representação do IST-Taguspark. 

c) Apoiar atividades específicas dos Órgãos de Gestão da Escola, designadamente através do Núcleo de Apoio 

Geral. 

d) Apoio a atividades complementares solicitadas pelo Conselho de Gestão. 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação 

Científica) e Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamentos.phtml.pt) Regulamento de Bolsas de investigação do IST 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Campus do Taguspark, sob a orientação científica do Professor 

Luís Manuel de Jesus Sousa Correia. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em Novembro de 2016. O contrato 

de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 24 meses. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €385,00, conforme tabela de valores 

das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ), sendo o modo de 

pagamento da opção do Bolseiro por Transferência Bancária. 

Métodos de seleção: os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: 

• Desempenho académico, média do curso (30%). 



 

• Avaliação curricular e experiência em tarefas idênticas ou similares às que poderão vir a desempenhar, bem 

como disponibilidade, motivação e perfil adequado para as referidas funções (30%). 

• Ano curricular (15%). 

• Carta de motivação (na carta de motivação devem os candidatos discriminar, obrigatoriamente, as eventuais 

atividades paralelas em que se encontram já envolvidos e o número total de ECTS em que estão inscritos no 

ano letivo (25%). 

Os 5 candidatos mais bem classificados nos quatro pontos anteriores serão sujeitos a entrevista, a qual tem um peso 

de 40% na nota final (40% entrevista; 60% classificação ponderada obtida os pontos anteriores). 

Esta entrevista abordará as informações fornecidas pelos candidatos no processo, nomeadamente as experiências 

obtidas anteriormente e as suas motivações para ingressarem no NAPE-TP. Poderá, ainda, ser realizada uma 

avaliação das suas competências em comunicação e apresentação. 

Composição do Júri de Seleção: Professor Luís Manuel de Jesus Sousa Correia (4950), Ana Isabel Correia Marcelino 

(3004), Sónia Cristina Garrido Gil (3619) 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de e-mail do 

Resultado Final da Avaliação. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 21 

a 27 de Outubro de 2016 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: Formulário 

B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (http://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/formularios/ ), Curriculum Vitae, 

certificado de habilitações e carta de motivação, e deverão ser enviadas via e-mail: pessoaltp@drh.ist.utl.pt    

 

 

 

 


