AVISO DE ABERTURA DE EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE
1 BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA LICENCIADO
Candidaturas abertas de 19 a 30 de setembro de 2022
Ref.ª BIC/UID48/1/2022
O Instituto de Sistemas e Robótica abre concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação
para Licenciado/estudantes de mestrado, sob a referência UID/EEA/00048/2020, com
o apoio financeiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. /MCTES através de fundos
nacionais (PIDDAC), nas seguintes condições:
Nº Bolsas: 1
Área Científica: Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.
Requisitos de admissão: A este concurso podem concorrer estudantes de mestrado na área
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.
NOTA: Salientamos que os graus académicos obtidos em países estrangeiros necessitam de
registo por uma Instituição Portuguesa de acordo com o Decreto-lei nº. 66/2018, de 16 de agosto
e a Portaria nº. 33/2019, de 25 de janeiro. A apresentação do certificado é mandatária para a
assinatura
do
contrato.
Mais
informação
poderá
ser
obtida
em:
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374
Plano de Trabalhos: O candidato selecionado irá trabalhar em dispositivos impressos de
armazenamento de energia, como supercapacitores extensíveis impressos e baterias. Isso inclui
a fabricação de dispositivos de armazenamento de energia e sua caracterização.
Regime de Atividade: A atribuição das bolsas não gera nem titula uma relação de natureza
jurídico-laboral, é exercida em regime de dedicação exclusiva e é atribuído ao Bolseiro o Estatuto
de Bolseiro, conforme o disposto no Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, I.P.
Local da Realização da Bolsa: Os trabalhos serão desenvolvidos no Instituto de Sistemas e
Robótica, Pólo II da Universidade de Coimbra.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com possibilidade de renovação por um
período igual.
Orientação Científica: Professor Doutor Mahmoud Tavakoli.
Condições Financeiras da Bolsa: A bolsa ascende a 486,12 € correspondente ao subsídio
mensal de manutenção conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT,
I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
Este subsídio mensal será pago no final do mês, por transferência bancária. A este valor acresce
o seguro social voluntário correspondente ao primeiro escalão, caso os candidatos optem pela

sua atribuição, bem como o seguro de acidentes pessoais. O valor da bolsa não aumentará ao
longo de todo o período da sua duração.
Método de seleção: Avaliação Curricular (60%), e entrevista (40%) aos 3 melhores
classificados na Avaliação Curricular.
Critérios de seleção:
A avaliação curricular incidirá nos seguintes critérios: mérito global do curriculum vitae (40%) e
adequação do mesmo ao projeto (60%).
Na entrevista (40%) serão entrevistados os 3 melhores candidatos classificados na Avaliação
Curricular e será avaliado o grau de motivação e empenho nas tarefas a desenvolver.
Consideram-se excluídos do processo de seleção os candidatos que não obtenham uma
classificação mínima de 3.5 valores numa escala de 0 a 5 valores, na avaliação final. O júri
reserva-se o direito de não atribuir as bolsas no caso de não se apresentar a concurso
candidato(a)s com o perfil adequado.

Composição do Júri de Seleção: Presidente: Professor Doutor Aníbal Traça de Almeida; Vogais
efetivos: Professor Doutor Mahmoud Tavakoli e Doutora Afsaneh LalSanati.

Forma de publicitação/notificação dos resultados: As candidaturas serão avaliadas tendo
em conta os critérios de seleção acima enunciados. Os resultados finais da avaliação serão
divulgados até 90 dias úteis a contar da data limite de submissão de candidaturas e a lista
ordenada por ordem de seriação dos candidatos, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado(a)
através de correio eletrónico, bem como os restantes candidatos. No caso de desistência do
bolseiro selecionado, automaticamente será selecionado o segundo candidato da lista ordenada
de seriação dos candidatos, e assim sequencialmente até esgotar os candidatos apresentados.
Após a divulgação dos resultados através de e-mail os candidatos devem considerar-se, desde
logo, notificados para, querendo, se pronunciarem em sede de audiência prévia no prazo máximo
de 10 dias úteis após aquela data. No término deste prazo o candidato selecionado deve
considerar-se convocado para iniciar a bolsa.
Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser enviadas para o seguinte
endereço de correio eletrónico para lara@isr.uc.pt e com cc para mahmoud@isr.uc.pt , colocando
no assunto do email: BIC/UID48/1/2022. Deve ser enviada a seguinte documentação: CV,
certificado de habilitações incluindo discriminação das classificações obtidas nas disciplinas do
respetivo curso e classificação final, e carta de motivação.
Prazo para formalização da candidatura: O concurso encontra-se aberto no período de 19
a 30 de setembro de 2022.

