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Anúncio para atribuição de Bolsa de Gestão Ciência e Tecnologia 

 

A Universidade de Coimbra abre concurso para atribuição de uma bolsa de gestão  no âmbito do projeto 

"NEI2015 - Noite Europeia dos Investigadores 2015", com as seguintes características:  

 

N.º de bolsas: 1. 

 

Tipo de Atividade: Programação da Noite Europeia dos Investigadores (NEI2015) em Coimbra, que 

integra o projecto conjunto dos museus de ciência de Coimbra e Lisboa e da Câmara Municipal de 

Lisboa. O bolseiro terá como funções participar na preparação de toda programação da NEI2015, 

incluindo a dos vários parceiros locais e nacionais 

 

Financiamento: Financiamento da Comissão Europeia através do Programa H2020. 

 

Destinatários da (s) bolsa (s): Os candidatos deverão estar habilitados com Mestrado (pré ou pós 

Bolonha) em qualquer área das ciências. 

 

Local de realização da (s) Bolsa (s):  Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. 

 

Duração da (s) Bolsa (s): 5 meses. 

 

Renovação: Não renovável. 

 

Orientação Científica: Professora Doutora Carlota Isabel Leitão Pires Simões. 

 

Condições Financeiras da Bolsa: A bolsa ascende a € 980,00 correspondente à remuneração mensal 

estipulada na tabela FCT. Este subsídio mensal será pago no final do mês, por transferência bancária  (A 

este valor acresce o seguro de acidentes pessoais). O valor da bolsa não aumentará ao longo de todo o 

período da sua duração. 

 

Regime de Atividade: A atribuição da bolsa não gera nem titula uma relação de natureza jurídico-

laboral, é exercida em regime de dedicação exclusiva. É atribuído ao Bolseiro o Estatuto de Bolseiro da 

UC, conforme disposto no Estatuto do Bolseiro de Investigação, na sua redação atual, e no Regulamento 

de Bolsas de Investigação da Universidade de Coimbra (Despacho n.º 5120/2005, publicado no Diário da 
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República, 2.ª Série, n.º 48, de 9 de Março, Deliberação n.º 23/2005, de 5 de janeiro do Senado da 

Universidade Coimbra). 

 

Método (s) de seleção: Avaliação curricular (70%) e Entrevista (30%) aos 3 melhor classificados na 

avaliação curricular. 

 

Critérios de seleção e atribuição: Na Avaliação Curricular serão considerados os seguintes critérios: 

Avaliação curricular: 

i) Formação (40%);  

ii) Preparação específica e experiência em divulgação de ciência, com especial ênfase em divulgação em 

redes sociais. (30%); 

Entrevista: 

iii) fluência (10%), organização de ideias (10%) e motivação (10%). 

 

 

Formalização da candidatura: As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de: 

 Carta de Motivação e Curriculum Vitae detalhado, com cópias de  Certificados de Habilitações. 

 

 

Envio da candidatura:  As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico para: 

geral@museudaciencia.org 

As mensagens devem ser identificadas com o assunto ‘Museu da Ciência: Candidatura Bolsa NEI2015’. 

 

 

Composição do júri de seleção: Professora Doutora Carlota Isabel Leitão Pires Simões, Professor 

Doutor  Paulo Alexandre Figueiredo Coelho e Doutor Pedro Júlio Enrech Casaleiro. 

 

Prazo para formalização da candidatura: Entre 22.06.2015 e 24.06.2015 

 

Data de Publicitação: 19.06.2015 

 

Data limite de candidatura: 24.06.2015 
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Informações complementares: Os resultados da avaliação serão divulgados até 30 dias úteis a contar da 

data limite de submissão de candidaturas, através de envio de comunicação aos candidatos, via correio 

eletrónico. Após a divulgação dos resultados, os candidatos serão notificados para, caso pretendam, se 

pronunciarem em sede de audiência prévia no prazo máximo de 10 dias úteis após aquela data. Findo este 

prazo, os candidatos selecionados terão que declarar, por escrito, a sua aceitação e comunicar a data do 

início efetivo da bolsa. Salvo apresentação de justificação atendível, a falta da declaração dentro do prazo 

referido equivale a renúncia à bolsa. Em caso de renúncia ou desistência do candidato selecionado, será 

notificado o candidato imediatamente melhor classificado. 

 

 


