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Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia 

 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 3 Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) 

no âmbito das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Programas e Projetos da Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia, I. P., financiadas por Fundos Nacionais através da FCT/MEC, nas 

seguintes condições: 

 

Área Científica: Gestão de Ciência e Tecnologia 

 

Perfil do Candidato e Critérios de Seleção:  

1. Formação ao nível de Licenciatura; 

2. Conhecimentos práticos demonstrados em Gestão de Ciência e Tecnologia (C&T), 

preferencialmente ao nível da validação de despesa apresentada por entidades beneficiárias 

de Fundos Estruturais (FEDER) e/ou Nacionais; 

3. Bons conhecimentos dos procedimentos de Contratação Pública e regras de execução 

financeira dos Fundos Estruturais (FEDER); 

4. Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador;  

5. Capacidade de planeamento e organização;  

6. Sentido de responsabilidade e capacidade de comunicação e integração em equipas de 

trabalho. 

 

Plano de Trabalhos: Proporcionar formação complementar nas áreas de Gestão de Programas e 

Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Legislação e Regulamentação Aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica) com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de 

Agosto, que o republicou; Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P., aprovado pelo 

Regulamento nº 234/2012, de 25 de junho, alterado pelo Regulamento nº 326/2013, de 27 de agosto 

de 2013. 

 

Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido no Departamento de Programas e Projetos da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., sob a orientação do Dr. Pedro Leite. 

 

Duração da(s) Bolsa(s): A Bolsa terá a duração de 6 meses, podendo o Contrato de Bolsa ser 

renovado por períodos sucessivos de 12 meses até ao limite máximo de 5 anos e meio. 

 

Valor do Subsídio de Manutenção Mensal: O montante do subsídio de manutenção mensal poderá 

variar entre €745,00 e €1.245,00, de acordo com a experiência demonstrada pelos candidatos e/ou 

adquirida ao longo da formação e tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. 

no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). 

Os bolseiros que não se encontrem abrangidos por qualquer regime de protecção social podem 

assegurar o exercício do direito à segurança social mediante adesão ao regime do seguro social 
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voluntário, tendo direito à assunção, por parte da FCT, I.P., dos encargos resultantes das 

contribuições que incidem sobre o primeiro dos escalões referidos no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 

40/89, de 1 de Fevereiro, correndo por conta própria o acréscimo de encargos decorrente da opção 

por uma base de incidência superior. Todos os bolseiros beneficiam, ainda, de um seguro de 

acidentes pessoais. Os pagamentos devidos aos bolseiros serão efectuados mensalmente através de 

transferência bancária. 

 

Métodos de Seleção: Avaliação curricular e entrevista com a valoração de 50%/50%. Os candidatos 

serão classificados com notas de 1 a 20, passando apenas à fase de entrevista os seis melhores 

classificados na primeira. 

Se, após efectuada a seriação dos candidatos, o número de candidatos aprovados for superior às 

vagas (3), será constituída reserva de seleção. Esta reserva de seleção permanece constituída por 12 

meses, sendo utilizada quando esteja em causa plano de trabalhos idêntico e sendo-lhe aplicável, 

com as necessárias adaptações, o disposto no Artigo 40º da Portaria Nº.83-A/2009 de 22 de Janeiro, 

com as alterações que lhe forem sendo introduzidas. 

 

Composição do Júri de Seleção: Presidente do Júri: Pedro Leite (Diretor do Departamento de 

Programas e Projetos); Vogais: Graça Carvalho (Técnico Superior); Cristiana Matos (Técnico Superior); 

Suplentes: Anabela Costa (Técnico Superior); Nanete Sousa (Técnico Superior). 

 

Forma de Publicitação/notificação dos Resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

notificados aos candidatos através de email. 

 

Prazo e Forma de Apresentação da Candidatura: O concurso encontra-se aberto no período de 

14/01/2015 a 28/01/2015. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de motivação 

acompanhada do Curriculum Vitae e do Certificado de Habilitações e remetidas por email para o 

endereço projetos@fct.pt, devidamente identificadas com o assunto: “Concurso BGCT – 2015”. 

 

 

 

 

 


