EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES
DE I&D
Título: Bolsa de Gestão, Ciência e Tecnologia – 1 vaga
Referência: BGCT/FORWARD/2019/1

O Projeto FORWARD (Fostering Research Excellence in EU Outermost Regions), financiado pelo H2020,
inclui a participação de várias Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia (UE) com vista a:- i)
melhorar a excelência da investigação e o potencial de inovação das RUP; ii) aumentar a participação
destas Regiões em projetos financiados pela UE; iii) conectar as atividades de investigação com o
desenvolvimento territorial das RUP.
A Universidade da Madeira é um dos parceiros do Projeto FORWARD que financia uma Bolsa de Gestão
de Ciência e Tecnologia, nas seguintes condições:
I. Área Científica: Não específica
II. Requisitos de admissão:
a) Requisitos gerais: Os destinatários da bolsa devem ter formação de 1.º Ciclo (Licenciatura) ou
de 2º Ciclo e/ou Mestrado (pré-Bolonha).
b)
•
•
•
•
•
•
•

Requisitos preferenciais:
Experiência na área de Gestão de informação histórica e/ou estatística;
Demonstrar capacidade na elaboração de estudos e relatórios;
Conhecimento sobre os principais programas de financiamento Nacionais e Europeus para a
Investigação;
Conhecimento da Estratégia de Especialização Inteligente Regional (RIS3 Madeira) e do
Programa Operacional Madeira 14-20;
Bons conhecimentos das línguas portuguesa e inglesa;
Boa capacidade de expressão oral e escrita;
Disponibilidade imediata.

III. Plano de trabalhos: O bolseiro integrará a equipa de gestão de projetos da UMa e apoiará a
elaboração, realização e acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas no âmbito dos workpackages do projeto, nomeadamente: i) recolha de informação histórica que permita caracterizar
detalhadamente o estado do desenvolvimento da Investigação e Inovação na R.A.M.; ii) a análise de
dados digitais; iii) a participação na elaboração de documentos estratégicos; iv) a participação na
organização e dinamização de eventos, na R.A.M. e no exterior; v) geração de relatórios com os
principais resultados.

IV. Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas da Universidade da Madeira e Lei
Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica).
V. Local de trabalho: O trabalho será coordenado pelo Doutora Elsa Fernandes, Vice-Reitora da
Universidade da Madeira, com o acompanhamento do Eng. Lúcio Quintal, e será desenvolvido nas
instalações da ARDITI.
VI. Duração da bolsa: A bolsa terá duração de 12 meses em regime de exclusividade eventualmente
renovável.
VII. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 752,38 € ou
989,70€, no caso de licenciado ou de mestrado respetivamente, conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
VIII. Métodos de seleção: Serão aplicados os seguintes critérios de avaliação:
a) Avaliação do Currículo (pontuação máxima de 4 pontos);
b) Carta de Motivação (pontuação Máxima de 2 pontos);
c) Entrevista (pontuação máxima de 4 pontos).
IX. Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Prof. Doutora Elsa Fernandes, Vice-Reitora da Universidade da Madeira
Vogal Efetivo: Prof. Doutor João Prudente, Pró-Reitor da Universidade da Madeira
Vogal Efetivo: Dr. Carlos Lopes, Presidente do Conselho de Gerência da Startup Madeira
Vogal Suplente: Doutor Rui Caldeira, Diretor do Observatório Oceânico da Madeira
X. Forma de publicitação/notificação dos resultados: As listas de admissão bem como os resultados
de cada método de seleção e listas de ordenação final serão publicitados na página da Unidade de
Recursos Humanos – Núcleo do Bolseiro da Universidade da Madeira, http://urh.uma.pt/, sendo o
candidato notificado através de correio eletrónico.
XI. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas
a) O concurso encontra-se aberto no período de 10 dias úteis após a publicitação do Edital.
b) As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: - Carta de motivação, evidenciando a
adequação do candidato para cada um dos critérios de avaliação; cópia do currículo vitae e certificado
de mestrado ou da licenciatura (e/ou carta de confirmação de conclusão, incluindo classificação final);
c) As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente durante o período das 09:00h às 12:30h e das
14:00h às 17:30h na Unidade de Recursos Humanos – Núcleo do Bolseiro da Universidade da Madeira,

sita ao Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros, 9000-081 Funchal ou por correio para o mesmo Serviço
e morada e ainda por email para nucleo.bolseiro@mail.uma.pt, dirigido ao Presidente de Júri, com a
referência da bolsa no assunto.

