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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) PARA LICENCIADO
Referência: IIA - 02/SAICT/2016 LIC1_Learn2Behave
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação para Licenciado no âmbito do
projecto “Learn2Behave - Understanding energy behaviours to induce efficiency in energy consumption
through PBL strategies”, com o código de operação 02/SAICT/2016 – 023651, do Instituto Politécnico de
Coimbra, com a referência “IIA - 02/SAICT/2016 LIC1_Learn2Behave”, cofinanciado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Acordo de Parceria Portugal 2020 - Programa Operacional
Regional do Centro (CENTRO 2020), nas seguintes condições:
A bolsa terá por finalidade a implementação e o desenvolvimento das seguintes atividades:
Development of a portfolio of behaviours regarding energy consumption with corresponding consequences in terms
of energy efficiency, as well as savings estimates of behavioural change to the best practice available, including
equipment replacement, adoption of decentralised renewable systems or merely the change of behavioural
practices, as well as dissemination activities.
Área científica
Sistemas Sustentáveis de Energia, Tecnologia e Gestão Ambiental, Engenharia do Ambiente, Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores, ou áreas afins.
Requisitos:
- Detentor do grau de Licenciado numa das áreas científicas acima mencionadas;
- Domínio ao nível da compreensão, oralidade e escrita em língua inglesa.
Plano de trabalhos
Desenvolvimento de portfólio de medidas de racionalização de energia e de eficiência energética com as
respetivas estimativas do potencial de poupança. Engloba as seguintes atividades específicas: definição do
âmbito, pesquisa bibliográfica, construção de base de dados com medidas e potencial de poupança, análise crítica
e síntese de informação, gestão de referências bibliográficas, produção de materiais de divulgação incluindo
publicações científicas, participação em atividades de gestão do projeto e interação com a equipa do projeto.
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Local de Trabalho
O trabalho será desenvolvido na Escola Superior Agrária de Coimbra do Instituto Politécnico de Coimbra, sob a
orientação científica da Prof. Doutora Marta Lopes.
Período da bolsa
A bolsa tem a duração de 9 meses, não renovável, em regime de exclusividade, conforme o Regulamento de
Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., com início previsto em dezembro de
2017.
Subsídio de Manutenção Mensal
O Subsídio de Manutenção Mensal é de 745 euros, conforme tabela de valores das Bolsas de Investigação
atribuídas pela FCT, I.P. (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores) sendo o pagamento efetuado mensalmente por
transferência bancária. O valor base da bolsa de licenciado (745,00 €/mês), será acrescido do valor do Seguro
Social Voluntário (124,09€), de acordo com o previsto em sede de candidatura, opção do(a) Bolseiro(a) e mediante
comprovativo de pagamento à Segurança Social.
Método de seleção e critérios de avaliação das candidaturas
Avaliação Curricular (80%) e Entrevista (20%) aos 3 melhores classificados na Avaliação Curricular.
A Avaliação Curricular incidirá nos seguintes parâmetros: Mérito do candidato (40%), adequação do Curriculum
Vitae às atividades a desenvolver considerando experiência anterior na área das atividades propostas (50%) e
motivação do candidato expressa na Carta de Motivação (10%).
Em caso de não aceitação da bolsa por parte do candidato colocado em 1º lugar ou em caso deste desistir da
bolsa no decurso do respetivo programa de trabalhos, poderá ser convidado a aceitar a bolsa o candidato colocado
em 2º lugar. Este procedimento poderá ser repetido, de acordo com a decisão do orientador do bolseiro,
respeitando a ordenação da lista constante na ata do processo de seleção em subsequentes casos de não
aceitação ou desistência.
Composição do Júri de Seleção
Presidente: Prof. Doutora Marta Alexandra dos Reis Lopes (ESAC-IPC)
Vogal: Prof. Doutora Dulce Coelho (ISEC-IPC)
Vogal: Prof. Doutora Carla Oliveira (ISCAC-IPC)
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Formalização da candidatura
As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de:
- Curriculum Vitae datado e assinado,
- Cópia/digitalização de certificados de habilitações,
- Carta de motivação,
- Carta de recomendação (obrigatória).
As candidaturas deverão ser enviadas:
- Preferencialmente por correio eletrónico para: mlopes@esac.pt (indicando no assunto: candidatura IIA02/SAICT/2016 LIC1_Learn2Behave)
- Ou por correio postal para:
Marta Lopes
Departamento de Ambiente • Escola Superior Agrária • Instituto Politécnico de Coimbra
Bencanta • 3045-601 Coimbra • Portugal
Prazo de receção de candidaturas
Será de 10 dias úteis, entre 18 de outubro a 02 de novembro de 2017.
Legislação e regulamentação aplicável:
A atribuição de bolsa tem por base a Lei nº40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação
Científica) alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto, atualizado pelos: Decreto-Lei n.º
233/2012, Lei n.º 12/2013, e Decreto-Lei n.º 89/2013; o Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para
a Ciência e a Tecnologia em vigor (www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf), o Despacho
n.º12709/2016 publicado no DR, IIª série de 21/10/2016, do Instituto Politécnico de Coimbra, respeitando ao
Regulamento de Bolseiros do IPC.
O modelo de contrato de bolsa e dos relatórios finais a elaborar pelo bolseiro e pelo são os que constam nos
anexos do Regulamento de Bolseiros de investigação Científica do IPC acima referido.
Forma de publicitação/notificação dos resultados
Os resultados do processo de seleção, nomeadamente para efeitos de audiência prévia dos interessados, será
divulgado aos candidatos através de notificação por e-mail.

Coimbra, 29 de setembro de 2017

