EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS

Título: Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia – 1 vaga
BGCT/ProjetoTurismo/2017
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia no
âmbito do Projeto Turismo da Universidade da Madeira, nas seguintes condições:
Área Científica: Economia
Requisitos de admissão:
•
•

Licenciado em Economia
Experiência em gestão de projetos

Plano de trabalhos:
O Centro de Formação e Investigação em Turismo da Universidade da Madeira (CFIT-UMa) pretende
promover a publicação de artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem e a realização
de estudos de caso, que poderão ser utilizados nos cursos de pós-graduação e MBA, mestrado e
formação executiva. Pretende, ainda, uma melhoria da qualidade metodológica, através da
contratação de investigadores, da melhoria de infraestruturas de investigação, da criação de emprego
altamente qualificado e do estabelecimento de parcerias com instituições internacionais líderes em
investigação em turismo.
O plano de trabalhos a realizar deverá incidir na:
• procura de chamadas para projetos de investigação;
• gestão administrativa e financeira dos concursos, candidaturas e projetos que venham a ser
aprovados;
• gestão da comunicação na organização e divulgação de eventos, cursos, e programas de
financiamento;
• abertura de concursos de bolsas.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica); Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I. P. e Regulamento de Bolsas da UMa.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Universidade da Madeira – Projeto de Turismo,
sob a orientação científica da Doutora Susana Teles.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em agosto de 2017. O
contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 72 meses.
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).
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e
entrevista, com a respetiva valoração de 40% para a avaliação curricular e 60% para a entrevista.

Composição do Júri de Seleção:
Presidente:

Prof. Doutor José Sílvio Moreira Fernandes

Vogal:

Prof. Doutor António Manuel Martins de Almeida

Vogal:

Doutora Susana Teles

Vogal suplente:

Prof. Doutor Ricardo Jorge Castro de Correia

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada, por nota final afixada em local visível e público da Universidade
da Madeira, sendo o candidato aprovado notificado através de correio eletrónico.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto pelo
período de 10 dias úteis, a contar a partir do dia útil seguinte ao da sua publicitação.
As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, através da submissão em formulário
online disponibilizado para o efeito na página da Unidade de Projetos e Cooperação
(http://tinyurl.com/zwa8jb5) acompanhado dos seguintes documentos: Curriculum vitae detalhado,
cópias do certificado de habilitações e outros documentos que considere relevantes.

