
    

 
Escola de Engenharia 

Campus de Azurém 
4800-058 Guimarães – P 

  

 

Bolsa de Investigação  
 

Referência: EEUM-PRES-01/2023 
 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do projeto intitulado 
“Iniciativa Qualidade e Implementação - Melhoria da eficiência dos processos de Internacionalização da Presidência” 
para o exercício de funções em regime de exclusividade na Presidência da Escola de Engenharia da Universidade do 
Minho (EEUM), financiada através de receitas próprias.  
 
Área Científica: Engenharia e Gestão Industrial, Ciências da Comunicação, Relações Internacionais ou áreas afins. 
 
Destinatários: Titulares do grau de licenciatura inscritos em curso não conferente de grau académico integrado no 
projeto educativo da instituição (UMinho) desenvolvido em associação ou cooperação com uma ou várias unidades de 
I&D.  
 
Tipologia de bolsa de investigação: 

a) Não conferentes de grau: licenciados inscritos em cursos não conferentes de grau académico integrados 
no projeto educativo da instituição desenvolvidos em associação ou cooperação com uma ou várias unidades 
de I&D. 

Requisitos para concessão da bolsa: 

▪ Os candidatos poderão concorrer sem inscrição prévia no curso para o qual é aberto a bolsa. O requisito de 

inscrição em curso conferente ou não conferente de grau será verificado à data da contratualização da bolsa. 

▪ Apenas serão contratualizadas as bolsas cujos candidatos selecionados apresentem comprovativo válido de 

inscrição no curso conferente ou não conferente de grau, conforme tipologia de bolsa a concurso, emitido 

pelos serviços académicos da Instituição de Ensino Superior, respetivamente com a indicação do ano letivo 

em curso ou da sua duração (início e termo). 

Perfil dos destinatários:  
a) Requisitos obrigatórios: 

- Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial, Ciências da Comunicação, Relações Internacionais ou 
áreas afins.  
- Os candidatos deverão possuir bons conhecimentos de inglês, utilização das ferramentas do Microsoft 
Office, bem como criatividade, dinamismo e organização.  

b) Não beneficiar de bolsa de investigação não conferente de grau por um período acumulado de 2 anos 
seguido ou interpolado; 

c) Requisitos em fase de contratualização:  
- Inscrição em curso não conferente a grau académico integrado no projeto educativo da Escola de 
Engenharia, nomeadamente no Curso de Competências em Investigação Científica.  
- Comprovativos das habilitações académicas concluídos à data-limite das candidaturas, incluindo os que 
resultem de processos de reconhecimento de grau académico; 

 
Elegibilidade dos candidatos: Os candidatos deverão reunir as condições de elegibilidade previstas no artigo 9º do 
Regulamento de Bolsas de Investigação Científica da Universidade do Minho, aprovado pelo Despacho n.º 6524/2020, 
de 22 de junho de 2020, retificado através de declaração de retificação n.º 447/2021 de 22-06-2021. 
 
Plano de Trabalhos: O bolseiro integrará a equipa de desenvolvimento do projeto, focada em mapear e caracterizar 
os processos da Internacionalização da Presidência da Escola de Engenharia, e, subsequentemente, definir e 
implementar ações com vista à melhoria da eficiência dos mesmos. Adicionalmente, o bolseiro irá também contribuir 
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para a implementação da metodologia de avaliação da qualidade dos serviços com interação com a área de 
Internacionalização da Escola de Engenharia, à luz do trabalho que está a ser desenvolvido pela CA-SIGAQ/Serviços.  
Tendo em vista o objetivo geral é possível enunciar as seguintes perguntas de investigação: de que forma o 
mapeamento adequado de processos pode afetar o funcionamento de serviços dentro de uma Instituição de Ensino 
Superior? Qual é o impacto na opinião dos clientes dos serviços, ao usufruir de processos mais otimizados? 
 Tendo por base o objetivo deste projeto, deverão ser desenvolvidas as seguintes as atividades; 

 - Detalhar e mapear os processos da Internacionalização da EEUM; 
 - Analisar e avaliar problemas existentes em cada um destes processos; 
 - Investigar as possíveis causas desses problemas; 
 - Propor ações de melhoria; 
 - Efetuar um controlo e verificação das alterações realizadas pelas ações propostas. 

 
Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei nº 40/2004 de 
18 de agosto, na redação atual publicada pelo Decreto-Lei nº 123/2019 de 28 de agosto; Regulamento de Bolsas de 
Investigação Científica da Universidade do Minho, aprovado pelo Despacho n.º 6524/2020, de 22 de junho de 2020, 
retificado através de declaração de retificação n.º 447/2021 de 22-06-2021. 
 
Local de Trabalho e Orientação Científica: As atividades serão desenvolvidas na Presidência da Escola de 
Engenharia da Universidade do Minho, sob orientação científica do Professor Doutor António Vicente. 
 
Duração da Bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em abril de 2023, não renovável. 
 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa a auferir tem como intervalo de valores 930,98€ 
- 1200€, de acordo com o perfil do candidato selecionado, conforme tabela de valores das bolsas do Regulamento de 
Bolsas de Investigação Científica da Universidade do Minho, aprovado pelo Despacho n.º 6524/2020, de 22 de junho 
de 2020, retificado através de declaração de retificação n.º 447/2021 de 22-06-2021. O bolseiro beneficia ainda de 
um Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais e do reembolso do Seguro Social Voluntário (1º escalão), caso opte por 
este sistema de contribuições para a Segurança Social. 
 
Métodos de Seleção: os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: 
 

O Júri deliberou incidir a avaliação, de acordo com os seguintes critérios e subcritérios e correspondentes ponderações, 
valorados numa escala de 1 (insuficiente) a 5 (excelente): 

1. Mérito do candidato (MC), com uma ponderação de 60%, constituído pelos seguintes pontos:   
 
A1. Habilitações académicas (HA), que refletem a classificação final obtida na licenciatura (50%); 
A2. Currículo vitae (CV), que reflete o percurso pessoal, científico e profissional, bem como competências 
linguísticas (50%);  
A2a. Participação em iniciativas (eventos, workshops) na área da qualidade de processos e internacionalização 
(60%); 
A2b. Participação em iniciativas com interação com uma ou mais unidades de serviço/UOs da Universidade do 
Minho (20%)  
A2c. Experiência comprovada na língua inglesa (20%) 

 
A classificação do Mérito do Candidato (MC) será obtida pela aplicação da seguinte fórmula: 

MC=(A1*0.50) + (A2*0.50) 
 

2. Entrevista (ENT), com uma ponderação de 40%: 
Apenas os cinco melhores classificados no ponto 1 (MC), com a pontuação mínima de 3 arredonda às décimas, serão 
convocados para a Entrevista. 
 
A entrevista, em formato presencial ou por videoconferência, a acordar posteriormente, incidirá nos seguintes pontos: 

B1. Capacidade de exposição da relevância do Curriculum Vitae e motivação para o desempenho das funções 
(50%); 
B2. Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal (30%); 
B3. Fluência oral das línguas portuguesa e inglesa (20%). 

 
A classificação final (CF) do candidato será obtida pela aplicação da seguinte fórmula: 

CF = (MC*0.6) + (ENT*0.4) 
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O júri reserva-se o direito de não atribuir a bolsa caso não se apresentem a concurso candidatos com o perfil 
adequado. 
 
Nota: Os candidatos com graus obtidos no estrangeiro poderão apresentar comprovativo do reconhecimento das 
habilitações em Portugal e conversão da classificação final neles obtidos para a escala de classificação portuguesa. Aos 
candidatos que não cumpram esta disposição, o júri atribuirá a classificação mínima do Critério A1 relativo à nota do 
curso de licenciatura e/ou mestrado, de acordo com a escala de valores definida.  
 
Informação adicional disponível no Portal da Direção-Geral do Ensino Superior: 
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento 
 
Composição do Júri: o Júri é composto pelo Presidente, o Professor António Vicente e pelos vogais efetivos 
Professora Lígia Rodrigues e Professor Paulo Alexandre Costa Araújo Sampaio pelos vogais suplentes Professor Raúl 
Fangueiro e Professor Nelson Costa. 
 
Presidente do Júri:  António Augusto Martins Oliveira Soares Vicente, Vice-Presidente da Escola de Engenharia 

e Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Biológica da Escola de 
Engenharia 

 

Vogais efetivos:  Lígia Raquel Marona Rodrigues, Vice-Presidente da Escola de Engenharia e Professora 
Associada com Agregação do Departamento de Engenharia Biológica da Escola de 
Engenharia 
Paulo Alexandre Costa Araújo Sampaio, Professor Associado com Agregação do 
Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia. 

 
Vogais Suplentes:  Raúl Manuel Esteves Sousa Fangueiro, Vice-Presidente da Escola de Engenharia e 

Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Têxtil da Escola de Engenharia 
Nelson Bruno Martins Marques Costa, Professor Auxiliar do Departamento de Produção e 
Sistemas da Escola de Engenharia  
 

Em caso de impedimento do Presidente do Júri, este far-se-á substituir pelo primeiro vogal efetivo, sendo nomeado o 
vogal suplente para substituição do vogal efetivo. 
 
Divulgação dos resultados: O projeto de resultados da avaliação, fundamentado em ata, será remetido aos 
candidatos através de correio eletrónico, até 90 dias úteis após a data-limite de submissão de candidaturas. 
Caso o resultado seja desfavorável à concessão da bolsa requerida, os candidatos têm um prazo de 10 dias úteis para 
se pronunciarem, querendo, em sede de audiência prévia aos interessados, nos termos do artigo 121º e 122º do 
Código do Procedimento Administrativo (DL nº 4/2015 de 7 de janeiro). 

 
Procedimentos de reclamação e recurso: Os resultados finais da avaliação serão publicitados através de lista 
ordenada (alfabeticamente, por nota final obtida), afixada em local visível e público da Unidade de acolhimento, bem 
como através de correio eletrónico a todos os candidatos, anexando-se, para o efeito, as atas com as deliberações do 
júri.  
O candidato selecionado deverá manifestar por escrito a intenção de aceitação da bolsa. Em caso de não aceitação, a 
bolsa será atribuída ao candidato por ordem de seriação final. 
Da decisão final pode ser interposta reclamação, no prazo de 15 dias úteis, dirigida ao Presidente do Júri.  Os 
interessados poderão ainda apresentar recurso hierárquico facultativo, nos termos do nr.3º do artigo 13º do RBIC.  
 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período 
de 15-03-2023 a 29-03-2023. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente por correio eletrónico, através do envio dos seguintes 
documentos: Curriculum Vitae, carta de candidatura, certificado de habilitações e outros documentos comprovativos 
considerados relevantes. As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail para: pres.gabinete@eng.uminho.pt 
 

Contratualização da bolsa: A concessão da bolsa concretiza-se mediante a assinatura de um contrato entre a 

Universidade do Minho e o bolseiro, de acordo com minuta de contrato (anexo IV do Regulamento de Bolsas de 

Investigação Científica da Universidade do Minho – despacho n.º 6524/2020 de 22-06-2020, retificado através de 

declaração de retificação n.º 447/2021 de 22-06-2021). 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento
mailto:%20pres.gabinete@eng.uminho.pt
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O contrato só pode ser celebrado após a receção de toda a documentação exigível consoante o tipo de bolsa, que 

deverá ocorrer no prazo máximo de 6 meses. 

Depois de recebida toda a documentação, a entidade contratante tem um prazo de 15 dias úteis para celebrar o 

contrato de bolsa, nos termos do n.º2 do artigo 15.º do Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade do 

Minho. Uma vez recebido pelo bolseiro, este deve devolver o contrato devidamente assinado no prazo de 15 dias úteis. 

Termo e cancelamento dos contratos de bolsas: Sem prejuízo das demais causas previstas nos regulamentos 

de bolsas aplicáveis e no Estatuto do Bolseiro de Investigação, a bolsa cessa com a conclusão do plano de trabalhos 

contratualizado, bem como com o termo do prazo pelo qual foi concedida ou renovada. 

No termo da bolsa, o bolseiro tem obrigação de apresentar o Relatório Final dos trabalhos realizados, de acordo com 
os objetivos e critérios de avaliação definidos com o orientador científico, no prazo de 30 dias após o termo da bolsa. 
 

O Relatório Final deverá ser elaborado de acordo com o anexo I do Regulamento de Bolsas de Investigação Científica 

da Universidade do Minho – despacho n.º 6524/2020 de 22-06-2020, retificado através de declaração de retificação 

n.º 447/2021 de 22-06-2021. 

Política de não discriminação e de igualdade de acesso: A Universidade do Minho promove uma política de 

não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato pode ser privilegiado, beneficiado, 

prejudicado ou privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, 

idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição 

social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica 

ou raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 
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ANEXO 

Declaração de Honra 

Habilitações académicas 

 

Eu, (nome), candidato(a) à vaga para atribuição de uma (tipo de bolsa), no âmbito do projeto (nome ou referência do 

projeto), publicada no portal Euraxess, com a referência (ref. edital), declaro sob compromisso de honra que concluí o 

grau académico de (grau académico), habilitante à tipologia de bolsa a concurso, designadamente o curso 

(designação), pela XXXX (Universidade conferente de grau), na data XX/XX/XXXX[1], com média final de XX valores. 

Por não me ser possível apresentar o comprovativo das habilitações até ao termo do concurso, declaro que me 

comprometo a apresentar o referido certificado na celebração do contrato de bolsa[2], no caso de ser selecionado para 

a vaga a concurso. 

Por ser verdade, vai a presente declaração ser por mim datada e assinada. 

(Local), (data). 

__________________________ 

(nome) 

_________________________________________________________________________________ 

[1] A declaração só poderá atestar factos ocorridos em data anterior à candidatura. 

[2] Nas situações de divergência entre a informação constante da declaração e a documentação entregue para efeitos 

de contratualização de bolsa, apenas será considerada a informação constante nesta última. 

 
 

 
 


