INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

ANÚNCIO DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI)
Objecto do Concurso
1.O presente concurso destina-se à apresentação de candidaturas para a atribuição de uma
Bolsa de Investigação.
2. A BI a atribuir destina-se a integrar um Bolseiro no âmbito do projecto de Investigação e
Desenvolvimento Científico e Tecnológico com a referência PTDC/CPE-CED/103313/2008
subordinado ao tema “Monitorização de Indicadores de Saúde Infanto-Juvenil: Impacto na
Educação para a Saúde”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da República Portuguesa.
Enquadramento Legislativo
A atribuição da bolsa tem por base o Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica,
aprovado pela Lei nº40/2004 de 18 de Agosto e o Regulamento de Formação Avançada de
Recursos Humanos da FCT (http://www.fct.mctes.pt/pt/apoios/formacao/ambitoprojectos).
Duração da Bolsa
A bolsa terá a duração de um ano, renovável por mais seis meses.
Financiamento
1. Os montantes de financiamento da bolsa, a considerar no âmbito do presente concurso,
são os que constam da tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT –
745,00.
2. A periodicidade de pagamento da bolsa é mensal.
Objecto de Actividade
Colaboração no projecto ao nível das suas várias etapas, tendo com objectivo principal
desenvolver um Web Site para divulgação do projecto e um Portal de Indicadores de Saúde.
Inerente a este último portal está associado: levantamento de requisitos, análise e
desenvolvimento do sistema de segurança e confiança (mecanismos de controlo de
acesso), concepção e desenvolvimento de Interface, Programação e Base de dados,
Instalação, testes e manutenção do portal. Também terá a seu encargo toda a programação
do cartão de acesso ao portal de indicadores de saúde (Hardware Token).

Os trabalhos serão desenvolvidos na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de
Viseu, sediada na Cidade de Viseu, podendo envolver deslocações, financiadas pelo
projecto, e serão coordenados pelo investigador responsável: Carlos Manuel de Sousa
Albuquerque.
Destinatários e Perfil dos Candidatos
1. Podem candidatar-se interessados da área de Engenharia Informática/Telecomunicações
ou áreas afins com Habilitação Mínima de Licenciado;
2. Dá-se preferência a quem tiver:
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Fluência falada e escrita da língua inglesa,
Domínio de Linguagens de Programação para a WEB (Plataforma .Net, PHP);
Domínio de SQL, assim como na gestão e administração de base de dados
(Microsoft SQL SERVER, MYSQL);
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Domínio de ferramentas de desenvolvimento rápido de aplicações (Web Developer
entre outros);
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Conhecimentos avançados em análise e concepção de sistemas de informação;
Conhecimentos de administração de servidores Web (IIS, Apache);
Conhecimentos de metodologias de investigação nas áreas das tecnologias e das
ciências sociais e humanas.

Candidatura e Requisitos:
1. As candidaturas, devidamente identificadas, deverão ser enviadas por via postal ao
cuidado de:
Prof. Doutor Carlos Manuel Albuquerque
Projecto PTDC/CPE-CED/103313/2008
Escola Superior de Saúde de Viseu
Rua D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, n.º 102
3500-843 Viseu
2. Do processo de candidatura deverão constar os seguintes documentos:
9 Curriculum Europass;
9 Fotocópia do(s) certificado(s) de habilitações literárias;
9 Fotocópia do documento nacional de identificação pessoal;
9 Uma carta de recomendação.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o original ou uma cópia autenticada do
certificado de habilitações terá de ser entregue à data da assinatura do contrato.
4. Os processos de candidatura que não se encontrem completos à data do fecho do
concurso serão automaticamente excluídos.

Selecção e Prazos:
1. O período para apresentação de candidaturas decorre entre 4 de Novembro de 2011e 17
de Novembro de 2011.
2. A selecção é feita com base no curriculum vitae dos candidatos, podendo eventualmente
ser feita prestação de provas.
3. O resultado do processo de selecção será divulgado através de afixação pública nos
Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Viseu e no seu sítio Web (www.ipv.pt).
4. O júri responsável pela selecção de candidatos será constituído por:
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Presidente: Prof. Doutor Carlos Albuquerque (Instituto Politécnico de Viseu);
Vogal: Prof. Doutor José Paulo Lousado (Instituto Politécnico de Viseu);
Vogal: Prof.ª Isabel Maria Pinto Oliveira (Instituto Politécnico de Viseu).

Informações Adicionais:
Qualquer informação adicional poderá ser solicitada à Escola Superior de Saúde do Instituto
Superior Politécnico de Viseu, vias postal (Rua D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, n.º
102, 3500-843 Viseu), telefónica (232 419 100) ou por correio electrónico
(cmalbuquerque@gmail.com).

Instituto Politécnico de Viseu, 19 de Outubro de 2011
_______________________________________
O Investigador Responsável pelo Projecto
Prof. Doutor Carlos Albuquerque

