EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS

Título: Bolsa de Iniciação Científica

Encontra-se aberto concurso, para apresentação de candidatura a uma Bolsa de
Iniciação

à

Investigação

Científica,

no

âmbito

do

Projeto

de

Investigação

PROJ/CI&DETS/CGD/0017: «Sistema Inteligente de Informação Turística para as regiões do
Douro e Vale do Varosa» do Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde, Unidade de
I&D do Instituto Politécnico de Viseu (Refª UID/Multi/04016/2016).
Fontes de Financiamento: 510- Receitas Próprias atividade 202- Investigação
Área Científica: Turismo
Requisitos de admissão:
- Os previstos no art.º 13º do Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do IPV,
publicado em diário da República n.º 188, 2ª série de 25 de setembro de 2015.
- Os candidatos deverão ser Mestrandos ou finalistas do 1º Ciclo (alunos 3º ano), na área de
gestão turística, cultural e patrimonial

Condições preferenciais: experiência em atividades de investigação, elevada motivação para
trabalhar em equipa e boa capacidade de comunicação interpessoal; capacidade de autonomia
e gestão de projetos; domínio da língua inglesa falada e escrita.

Plano de Trabalhos e objetivos a atingir:
•

Inventariação e georreferenciação dos recursos turísticos da região Douro/Vale do
Varosa de acordo com tipos/categorias pré-definidas;

•

Trabalho de campo para eliminação de registos relativos a recursos inexistentes bem
como a inclusão de novos recursos identificados em deslocações;

•

Levantamento dos percursos turísticos disponíveis na região em estudo e agregação
desta informação.

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto, alterada e
republicada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012 de 27 de agosto (Estatuto do bolseiro de
Investigação Científica), alterado pelo Decreto-Lei nº 89/2013 de 9 de julho; Regulamento de
Bolsas de Investigação Científica do Instituto Politécnico de Viseu, publicado por despacho n.º
10713/2015, no DR, 2ª Série N.º 188 de 25/09.

Local de Trabalho e Orientação: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Lamego, sob a orientação científica das Professoras Isabel Cristina
Pereira Vieira e Didiana Margarida Fachada Lopes Fernandes.

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 4 meses, não renovável, com início previsto em
maio de 2017.

Valor do subsídio de manutenção mensal: o montante da bolsa corresponde a 385€,
conforme tabela de valores das bolsas anexa ao Regulamento de Bolsas de Investigação
Científica do IPV.

Métodos de seleção e seriação: Os métodos de seleção e seriação a utilizar serão os seguintes:
Avaliação Curricular e Entrevista de Seleção.
A Classificação final, usada para a seriação dos candidatos, é expressa na escala de 0 a 20
valores e é dada pela seguinte fórmula:
CF = 0.5*AC + 0.5*ES [em que AC = 0.3*HA + 0.7*EP]
sendo CF = Classificação Final, AC = Avaliação Curricular, ES = Entrevista de Seleção, HA =
Habilitações Académicas e EP = Experiência Profissional, e em que que todos os parâmetros
são expressos na escala de 0 a 20 valores.
Apenas serão selecionados para a entrevista os candidatos que obtenham na Avaliação
Curricular uma classificação igual ou superior a 14 valores.

Composição do Júri:
Presidente do júri: Prof.ª Doutora Didiana Margarida Fachada Lopes Fernandes, Professora
Adjunta da ESTGL
Vogais Efetivos:
Prof.ª Doutora Isabel Cristina Pereira Vieira, Professora Adjunta da ESTGL
Prof.ª Doutora Isabel Maria Soares Pinto de Oliveira, Professora Adjunta da ESTGL
Vogal Suplente:
Prof. Doutor Miguel Ângelo S. D. Ferreira da Mota, Professor Adjunto da ESTGL

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, em lista ordenada e afixada em local visível e público da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Lamego, sendo o(a) candidato(a) selecionado(a) notificado(a) através
de email.

O modelo de contrato e os relatórios finais a elaborar pelo bolseiro e pelo orientador ou
coordenador são os que se encontram anexos ao Regulamento de Bolsas de Investigação do
IPV.

Prazo de candidatura e apresentação de candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de 27 de março a 07 de abril de 2017.

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio dos seguintes documentos:
(1) Carta de candidatura motivacional devidamente datada e assinada; (2) Curriculum Vitae
detalhado e com contacto telefónico, correio eletrónico (devidamente datado e assinado); (3)
Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações.

Todos os documentos acima indicados devem ser organizados em formato PDF e enviados
obrigatoriamente via email, com a referência PROJ/CI&DETS/CGD/0017-BIC1 para:
estgl.pres@estgl.ipv.pt. Não são aceites candidaturas entregues em mão ou por CTT.

O Presidente do Instituto
Eng.º Fernando Sebastião

