EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS

Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia, uma vaga
BGCT/ESS/2018
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia
(BGCT) no âmbito da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira, nas seguintes
condições:

I. Área Científica: Biologia

II. Requisitos de admissão:
Requisitos Gerais: Licenciatura em Biologia
Requisitos especiais: Experiência em organização, funcionamento e supervisão de atividades
relacionadas com os laboratórios em contexto académico ao nível do ensino superior.
Experiência na elaboração e desenvolvimento de projetos de trabalho e investigação na área da
saúde. Experiência na elaboração de artigos científicos na área da saúde. Experiência no apoio
logístico nas atividades didático – pedagógicas no ensino superior.

III. Programa de trabalhos:
Assegurar o bom funcionamento dos laboratórios da escola superior de saúde;
Assegurar a organização do laboratório, a manutenção dos equipamentos e materiais e
atualização do inventário;
Supervisionar a utilização dos laboratórios assegurando o cumprimento do respetivo
regulamento;
Participar na elaboração e desenvolvimento de projetos de trabalho e de investigação na área
da saúde;
Colaborar na submissão de propostas de projetos de trabalho e investigação para
financiamento;
Colaborar na elaboração de artigos científicos na área da saúde;
Apoiar a realização de visitas de estudo;

Apoio logístico na organização das atividades didático pedagógicas.

IV. Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do
Bolseiro de Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas da Universidade da Madeira.

V. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior de Saúde da Universidade
da Madeira sob a orientação da Presidente da Escola, Professora Isabel Fragoeiro.
VI. Duração das bolsas: A bolsa terá a duração de 12 meses, renovável por iguais períodos, não
ultrapassando o limite dos 6 anos.
VII. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €745,
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: O método de seleção a utilizar será a Entrevista Profissional de
Seleção.

IX. Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Isabel Maria Abreu Rodrigues Fragoeiro
Vogal: Maria João Barreira Rodrigues
Vogal: Ana Maria Costa Jardim de Azevedo
Vogal Suplente: Maria Clementina Nóbrega Freitas Morna

X. Forma de publicitação/notificação dos resultados: As listas de admissão bem como o
resultado do 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) As candidaturas podem ser apresentadas nos 10 dias úteis seguintes ao da publicitação do
Edital;

b) As candidaturas deverão formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado e cópia do
certificado de habilitações.
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.

