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EDITAL N.º42/2019 

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

ART. 1º DO REGULAMENTO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

Título: Uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia no âmbito dos projetos 

CreaInnovation – “Create sustainable Innovation in SMEs using creative methods and processes", financiado pelo 

Programa Interreg MED Código 3177 (imputação de 50%), e  finMED - " Boosting the financing of innovation for green 

growth sectors through innovative clusters services in the MED area", financiado pelo Programa Interreg MED Código 

2868 (imputação de 50%), nas seguintes condições: 

Área Científica: Apoio à Gestão de projetos de cooperação; Gestão de Ciência e Tecnologia. 

Requisitos de admissão: A bolsa é destinada a licenciado na área de gestão, economia, sociologia, relações 

internacionais ou áreas afins. O candidato deverá ter experiência na gestão de projetos de cooperação territorial. 

Plano de trabalhos: No âmbito do projeto CreaInnovation os objetivos são: dar apoio ao coordenador e à equipa 

do projeto CreaInnovation, a nível local, para a eficaz implementação das atividades do projeto. Em termos de plano 

de trabalho: 

WP1 – Management – Apoio à gestão financeira e aos procedimentos administrativos e logísticos, relativos à 

implementação do projeto a nível local, incluindo o apoio a reuniões, contactos com a parceria do projeto, com os 

elementos da equipa do projeto, a nível local, com stakeholders e participantes nas atividades locais, fornecedores, 

etc… 

WP2 – Communication – Apoio à comunicação do projeto a nível local, incluindo a preparação de notas de 

imprensa, contactos com o gabinete de comunicação e com a Comunicação Social regional, preparação de 

elementos gráficos de divulgação e comunicação do projeto e das suas atividades, etc... 

WP3 – Testing – Apoio às atividades deste workpackage, concretamente:  

3.5 - Implementação de plataforma web para base de dados pública sobre o impacto do projeto 

3.6 – Convocatória e Seleção de empresas para participação nos laboratórios de inovação e criatividade 

3.7 – Laboratórios de inovação e criatividade para PME 

3.8 – Relatório de avaliação da implementação dos Laboratórios Creainnovation 

WP4 – Transferring – Apoio às atividades deste workpackage, concretamente:  

4.1 - Elaboração de ferramentas para transferir os modelos dos laboratórios CreaInnovation 

4.2 – Implementação de um plano nacional de transferibilidade dos laboratórios CreaInnovation 

4.3 – Implementação de um plano transnacional de transferibilidade dos laboratórios CreaInnovation 

Outras tarefas que se revelem necessárias para a boa execução do projeto, sob a orientação do coordenador do 

projeto. 

Relativamente ao projeto finMED os objetivos são: dar apoio ao coordenador e à equipa do projeto finMED, a nível 

local, para a eficaz implementação das atividades do projeto. Em termos de plano de trabalho: 
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WP1 – Management – Apoio à gestão financeira e aos procedimentos administrativos e logísticos, relativos à 

implementação do projeto a nível local, incluindo o apoio a reuniões, contactos com a parceria do projeto, com os 

elementos da equipa do projeto, a nível local, com stakeholders e participantes nas atividades locais, fornecedores. 

WP2 – Communication – Apoio à comunicação do projeto a nível local, incluindo a preparação de notas de 

imprensa, contactos com o gabinete de comunicação e com a Comunicação Social regional, preparação de 

elementos gráficos de divulgação e comunicação do projeto e das suas atividades.  

WP4 – Testing - Apoio às atividades deste workpackage, concretamente: 

4.2. – Teste dos serviços de apoio a clusters e a entidades de suporte a empresas, no acesso ao financiamento  

4.3. – Simulação dos serviços de apoio direcionado a empresas/PMEs selecionadas  

4.4. – Teste da ferramenta de capacity building para entidades públicas, para melhoramento de acesso ao 

financiamento nos setores verdes  

4.5. – Avaliação dos serviços de apoio a clusters e a entidades de suporte a empresas  

WP5 - Transferring - Apoio às atividades deste workpackage, concretamente: 

5.2. – Criação de relações entre os atores do sistema inovação nos setores verdes e financiadores  

5.3. – Reuniões Businesss2finance (B2F)  

5.5. – Transferência ferramenta de capacity building, melhorada e finalizada  

5.6. – Reuniões de parceria em projetos temáticos  

Outras tarefas que se revelem necessárias para a boa execução do projeto, sob a orientação do coordenador do 

projeto. 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei nº 

40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo 

Decreto-Lei nº 233/2012, de 29 de outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, 

de 9 de julho e o Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade do Algarve. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia 

(CRIA) da Universidade do Algarve, sob a orientação científica do Professor Doutor João Guerreiro. 

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em 01 de julho de 2019. O contrato de 

bolsa poderá eventualmente ser renovado até ao máximo da duração do projeto. 

Valor do subsídio mensal de manutenção: O montante do subsídio mensal de manutenção corresponde a €989,70 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O subsídio de manutenção será pago mensalmente por transferência 

bancária. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar será a avaliação curricular (100%), com a respetiva valoração 

de: mérito absoluto do Curriculum Vitae (70%) e experiência na área do plano de trabalhos a desenvolver (30%). O 

Júri reserva-se o direito de requisitar uma entrevista presencial caso existam candidatos cujo CV suscite duvidas ou 

cuja avaliação entre os candidatos seja similar. 

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção, é constituído por três membros efetivos e um 

suplente (todos Doutorados): 

- Professor Doutor João Guerreiro (Presidente do Júri); 
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- Professor Doutor João Rodrigues (Vogal efetivo); 

- Doutora Alexandra Marques (Vogal efetivo); 

- Doutora Susana Imaginário (Vogal suplente).  

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão enviados aos 

candidatos por e-mail com a lista ordenada por ordem de seriação dos candidatos, sendo o candidato(a) aprovado(a) 

notificado através de e-mail. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período 

de 26/06/2019 a 09/07/2019. 

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

dos seguintes documentos:  

- Documento de Identificação oficial (cópia simples ou equivalente legal). Caso tenha nacionalidade diversa da 

portuguesa deverá apresentar (titulo de residência, certificado de residência permanente ou estatuto de residente 

de longa duração); 

- Documento comprovativo de que o candidato reúne as condições exigíveis para o respetivo tipo de bolsa, 

nomeadamente o certificado de habilitações de todos os graus académicos obtidos, com média final e com as 

classificações em todas as disciplinas realizadas; 

- Caso o grau académico tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo deve conformar 

as regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 66/2018 de 16 de agosto, devendo o(a) candidato(a) ordenado(a) 

em lugar elegível cumprir as formalidades exigidas até à data do termo do prazo concedido para a 

celebração do contrato, sob pena de exclusão do procedimento concursal. 

- Curriculum Vitae; 

- Certificado de Habilitações; 

- Número de Identificação Fiscal; 

- Outros documentos que sejam considerados pertinentes em razão do tipo e modalidade da bolsa. 

- O Requerimento de candidatura ao concurso, datado e assinado, obrigatoriamente, deve ser dirigido ao Reitor 

da Universidade do Algarve 

(https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/gcp/requerimento_bolseiro_revisto_23.01.2018_002.pdf) e remetido para o 

endereço: Universidade do Algarve, CRIA, A/c João Guerreiro, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro ou por e-mail 

para cria@ualg.pt, com Ref.ª Edital 042/2019. Ainda no referido requerimento, e caso o candidato apresente sua 

candidatura através de correio eletrónico, deve expressamente consentir que todas as notificações relativas 

ao procedimento concursal sejam enviadas para o endereço eletrónico indicado. 

A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito 

do Projeto em referência, sempre que o financiamento não se venha a efetivar. 

 

Universidade do Algarve, 21 de junho de 2019  

O Investigador Responsável 

 

 

Prof. Doutor João Guerreiro 

 

https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/gcp/requerimento_bolseiro_revisto_23.01.2018_002.pdf
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