Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação (BI) no âmbito
do projecto
PTDC/EGE-ECO/098295/2008
Título: Atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI)
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do
projecto de I&D ”Dinâmica de inovação, estratégia empresarial e interacções”, PTDC/EGEECO/098295/2008, co-financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P. (PIDDAC) e pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER, através do COMPETE – Programa
Operacional Factores de Competitividade (POFC), nas seguintes condições:
Área Científica: Economia
Requisitos de admissão: Licenciatura em Economia ou licenciatura em gestão e preferencialmente
com frequência ao nível do 2º ciclo de estudos na área de economia.
Plano de trabalhos: Actividades de investigação no âmbito do projecto supracitado e sob a
coordenação científica dos Professores: Ana Paula Faria, Natália Barbosa e Vasco Eiriz.
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 na Escola de Economia e Gestão (Campus de
Gualtar) da Universidade do Minho, sob a orientação científica dos Professores: Ana Paula Faria,
Natália Barbosa e Vasco Eiriz.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 3 meses, com início previsto em 3 de Setembro
de 2012. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao limite máximo permitido pela
regulamentação aplicável.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €745, 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: A avaliação terá em conta o mérito do candidato, considerando a formação
académica, o perfil curricular, bem como o perfil do candidato avaliado por possível entrevista.
Composição do Júri de Selecção: Presidente do Júri: Profª Ana Paula Faria;
Vogais: Profª Natália Barbosa e Profº Vasco Eiriz
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público,
nomeadamente no placard do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas (NIPE), presente no
2º piso da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. O candidato(a) aprovado(a)
será notificado via e-mail..
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto
no período de 1 a 15 de Junho de 2012.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: carta de apresentação e motivação para a
candidatura, curriculum vitae detalhado, cópia(s) do(s) certificado(s) de habilitações, outros
elementos que o candidato considere relevantes para apreciação.

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período de 1 a 15 de Junho entre
as 9h00 e as 12h30 e as 13h30 e as 17h na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio
para o:
Universidade do Minho
Escola de Economia e Gestão – NIPE (Gab.014)
A/C Prof.ª Ana Paula Faria
Campus de Gualtar
4710-057 Braga
Email: nipe@eeg.uminho.pt

Melhores Cumprimentos,
Dina Guimarães
_____________________________________
Núcleo de Investigação em Políticas Económicas
Escola de Economia e Gestão
Universidade do Minho
Tel: (NIPE) 253 604 517
Fax: (EEG) 253 601 380

