UNIVERSIDADE DO MINHO
Núcleo de Investigação em Microeconomia Aplicada
EDITAL
Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia
no âmbito do Núcleo de Investigação em Microeconomia Aplicada
O Núcleo de Investigação em Microeconomia Aplicada (NIMA) abre concurso para
atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) no âmbito do
financiamento Plurianual do Núcleo de Investigação em Microeconomia Aplicada,
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, nas seguintes condições:
1. Duração e Regime de Actividade: Duração de 12 meses, com início previsto para
Maio de 2010, em regime de exclusividade, conforme regulamento de bolsas de
investigação da FCT. A Bolsa poderá, eventualmente, ser renovada, não
ultrapassando o limite previsto no Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT.
2. Objecto de Actividade: O(a) candidato(a) seleccionado(a) participará em
actividades de gestão de ciência que se enquadrem nas áreas do NIMA, incluindo a
preparação de relatórios científicos e financeiros, a preparação de indicadores de
execução dos projectos, a organização de reuniões de trabalho e encontros
científicos, a organização de acções de disseminação de informação, entre outras
tarefas de carácter administrativo/executivo e de acompanhamento das actividades
dos investigadores do Núcleo.
3. Orientação Científica: Prof.ª Doutora Anabela Botelho e Prof.ª Doutora Priscila
Ferreira.
4. Formação académica e profissional: A bolsa é destinada a Licenciados em
Economia, Gestão, Contabilidade, Administração Pública ou áreas afins. Dada a
natureza do Núcleo, será dada preferência a candidatos com experiência na
elaboração e submissão de relatórios científicos e financeiros, no acompanhamento
de e participação em projectos de investigação, bem como bons conhecimentos de
informática nomeadamente no que diz respeito à utilização de bases de dados,
processadores de texto, folhas de cálculo e bases de webdesign. Pretende‐se
também um nível muito bom de inglês falado e escrito. Além destas características,
deseja‐se também que o(a) candidato(a) disponha de elevada motivação para
dinamizar a investigação e interagir com diversas equipas de investigação.
5. Remuneração: 745 € / mês + seguro social voluntário (remuneração de acordo
com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no País atribuídas pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia).

6. Documentos de Candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas por carta
de motivação e ser acompanhadas da seguinte documentação:
a) Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para
o tipo de bolsa, nomeadamente, certificado de habilitações;
b) Curriculum vitae do candidato;
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
e entregues ou enviadas pelo correio no seguinte endereço:
Anabela Botelho
Departamento de Economia
Escola de Economia e Gestão
Campos de Gualtar
Universidade do Minho
4710‐057 Braga
Poderá ser realizada uma entrevista para avaliar a adequação dos candidatos às
tarefas pretendidas.
7. Composição do Júri: A selecção dos candidatos será efectuada por um júri
constituído pela directora do núcleo, Doutora Anabela Botelho ‐ Professora
Associada c/ Agregação da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho,
e por dois outros investigadores doutorados: Doutora Priscila Ferreira ‐ Professora
Auxiliar da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e membro do
NIMA; Doutor Manuel Luís Costa – Professor Associado da Faculdade de Economia
da Universidade do Porto e membro do CEF.UP.
8. A avaliação dos candidatos será baseada nos seguintes critérios:
1. Evidência de boa experiência no acompanhamento administrativo/executivo de e
na participação em projectos de investigação.
2. Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador, nomeadamente no
que diz respeito à utilização de bases de dados, processadores de texto, folhas de
cálculo, bases de webdesign.
3. Muito bom nível de inglês falado e escrito.
4. Evidência de motivação e adequação ao desempenho das tarefas pretendidas.
9. Datas de início e conclusão do prazo do Concurso: O concurso encontra‐se aberto
no período de 12 a 25 de Abril de 2010.
10. Contactos: Anabela Botelho (e‐mail: nima@eeg.uminho.pt)

