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Bolsa de Investigação – Start-2016-01 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Técnico de Investigação no âmbito do projeto ISEP-

START, financiado pelo ISEP, nas seguintes condições: 

 

1. ÁREA CIENTÍFICA 

Engenharia informática 

2. FORMAÇÃO ACADÉMICA 

Licenciatura ou aluno finalista do curso de Informática (LEI). 

Perfil requerido: 

1. Formação específica e experiência profissional comprovada mínima de 3 anos no desenvolvimento 

de websites/portais. 

2. Formação específica e experiência profissional comprovada mínima de 2 anos no desenvolvimento 

de plataformas mobile. 

3. Formação específica e experiência comprovada em gestão de projetos.   

4. Forte espírito empreendedor.   

5. Boa capacidade de comunicação. 

6. Bons conhecimentos em inglês falado e escrito. 

3. DURAÇÃO E REGIME DE ATIVIDADE 

A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em julho de 2016, em regime de exclusividade. O contrato 

de bolsa poderá eventualmente ser renovável. 

4. OBJETO DE ATIVIDADE / PLANO DE TRABALHOS 

Desenvolvimento de um portal para o ISEP, com interface web e mobile. 

1. Análise de negócio, análise jurídica e financeira.  
2. Análise de requisitos técnicos, plataforma digital, site de internet.  
3. Desenvolvimento e teste da plataforma digital, site de internet.  
4. Análise de requisitos técnicos, plataforma digital, aplicação móvel.  
5. Conceção da plataforma digital, aplicação móvel.  

 

5. 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, 
pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro e ainda pelo Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho; Regulamento n.º 
73/2015, de 16 de fevereiro (publicado no DR n.º 32, Série II, 2015-02-16) – Regulamento de Bolsas de 
Formação Avançada do ISEP; Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P., aprovado pelo 
Regulamento n.º 234/2012, de 25 de junho, alterado pelo Regulamento n.º 326/2013, de 27 de agosto. 
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6. ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA E LOCAL DE TRABALHO 

O trabalho será desenvolvido no ISEP.start/DEI - do ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto, sob a 

orientação científica da Doutora Andreia Taveira da Gama. 

7. REMUNERAÇÃO 

Valor mensal da bolsa: €565 ou 745€, pago por transferência bancária (de acordo com tabela de valores da 

FCT: http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt), suportada através do PAD n.º  C30765         . 

 

8. MÉTODOS DE SELEÇÃO E COMPOSIÇÃO DO JÚRI 

Seleção por análise do curriculum (30%) e entrevista (70%). Juri: Professor doutor João Rocha, Engenheiro João 

Rebello Andrade e Professora doutora Andreia Taveira da Gama. 

 

9. FORMA DE PUBLICITAÇÃO / NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 

Publicitação do Anúncio no portal do ERACareers, no site do ISEP. 

10. CANDIDATURA 

A candidatura deverá constar do CV do candidato, carta de motivação do candidato e apresentação detalhada 

da estrutura e modelo de negócio do portal a desenvolver.  

11. PRAZO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

Apresentação das candidaturas por correio registado, entre os dias 17 de junho a 01 de julho de 2016 para o 

endereço:  

Instituto Superior de Engenharia do Porto 

ISEP.start – Gabinete J314 

Prof. Andreia Taveira da Gama 

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, nº431 | 4200-072 PORTO | Portugal 

atg@isep.ipp.pt 

 

12. RESERVA DE SELEÇÃO 

O ISEP reserva-se ao direito de recorrer aos candidatos não selecionados, por ordem de seriação, para a 

contratação de bolseiros adicionais no âmbito do mesmo projeto que se venham a revelar necessários no prazo 

de 18 meses após a notificação da lista de ordenação final aos candidatos. 
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