
MINUTA DE EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E

INSTITUIÇÕES DE I&D

Título: Bolsa de Investigação; 1 vaga; IOCITY-01

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do projeto

ioCity – A cidade não espera (NORTE-01-0247-FEDER-045397), financiado pelo Fundo Europeu de

Desenvolvimento Regional – FEDER, através Programa Operacional NORTE 2020 nas seguintes

condições:

Referência interna do concurso: PT2020-FEDER-045397-IOCITY-01

Área Científica: Engenharia (Sistemas de Informação e Informática)

Requisitos de admissão:

• Ter concluído uma licenciatura ou equivalente na área dos sistemas de informação ou

similar;

• Estar inscrito num mestrado ou mestrado integrado;

• Demonstrar conhecimentos na área do desenvolvimento Web, PWA, UI/UX e no

desenvolvimento de interfaces de aplicações;

• Conhecimentos de negócio obtidos através da elaboração de estudos ou participação em

projetos na área das interfaces em temáticas relacionadas (p. ex. Indústria 4.0, Smart

Cities).

• Ter experiência demonstrada em HTML, CSS, JavaScript, Web Frameworks (p.ex. Vue.js,

Buefy).

Plano de trabalhos: O plano de trabalhos insere-se no âmbito das atividades de investigação

desenvolvidas no projeto ioCity que visa o desenvolvimento de uma PWA inteligente capaz de

sugerir a melhor rota/meio de transporte para um determinado local. O sistema permite recolher e

analisar dados em tempo-real: tráfego, transportes (localização, taxa de ocupação e afins), e

estacionamentos (ocupação e localização).

O plano de trabalho seguirá a metodologia SCRUM e será estruturado de acordo com os objetivos do

projeto dos quais se destaca o desenvolvimento da aplicação na ótica do utilizador.

O candidato selecionado será responsável pelo desenvolvimento do Front-End da PWA e desenvolver

as seguintes tarefas:

• Realizar o estado da arte e vigilância tecnológica que permita identificar interfaces

exemplo e boas práticas UI/UX para o ioCity;

• Ajudar na definição e validação dos mockups da solução

• Desenvolver a camada de front-end do artefacto (Back-office e Front-Office);

• Implementar e testar o artefacto desenvolvido;

• Configurar e adequar o conteúdo à PWA;

• Documentar o trabalho desenvolvido.



Como resultado será desenvolvido uma interface escalável e modular para a PWA que permita de

forma eficaz realizar as tarefas chave da solução.

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento de

Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor aprovado através

do ofício FCT/4047/27/09/2021/S

Local de trabalho: O plano de trabalhos será desenvolvido nas instalações da IOTECH, sita Avenida

da Riopele nº 946, 4770-405 Pousada de Saramagos sob a orientação científica do Professor Doutor

Carlos Filipe da Silva Portela

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em março de 2022. O

contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 16 meses.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 835,98 no caso de

licenciado conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

O pagamento será efetuado até ao final do mês, através de transferência para o NIB do bolseiro

indicado no processo de contratualização.

Outros benefícios: Seguro de trabalho.

Regime de exclusividade: O desempenho de funções a título de bolseiro é exercido em regime de

exclusividade, nos termos previstos no artigo 5º do Estatuto do Bolseiro de Investigação e

regulamentos de bolsas de investigação aplicáveis.

Critérios e procedimentos de avaliação e seleção: A avaliação das candidaturas incidirá sobre o

Mérito do candidato, aplicando-se os seguintes critérios de avaliação, valorados numa escala de 1 a

5 valores:

Mérito do candidato - MC (100%):

a. Percurso académico (que reflete a adequação da formação à vaga, classificações finais dos

graus académicos ou notas obtidas nas Unidades Curriculares do curso técnico superior

profissional/licenciatura/mestrado integrado/mestrado), com uma ponderação de 30%.

b. Currículo pessoal com portefólio de projetos (que reflete o mérito académico,

conhecimento técnico e competências transversais) e respostas ao questionário de

candidatura, com uma ponderação de 50%.

c. Carta de motivação, com uma ponderação de 20%.

A classificação final do mérito do candidato será obtida pela aplicação da seguinte fórmula:

MC=(a*0,3) + (b*0,5) + (c*0,2)

Composição do Júri de Seleção: O Júri é composto pelo presidente, Professor Carlos Filipe da Silva

Portela e pelos vogais efetivos José Vieira e Carlos Fernandes.



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

publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público da

entidade contratante sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto

no período de 2 de fevereiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022

(Nota: O prazo de apresentação de candidaturas não deve ser inferior a 10 dias úteis).

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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: curriculum vitae; certificado de habilitações

ou declaração do candidato (se aplicável); comprovativo das notas obtidas nas Unidades

Curriculares do curso técnico superior profissional, licenciatura, mestrado integrado ou mestrado

em que o aluno está inscrito (conforme aplicável); carta de motivação.

As candidaturas deverão ser submetidas online em https://grants.iocity.research.iotech.pt,

indicando a referência do concurso. Não serão admitidas candidaturas enviadas por outras vias.

https://grants.iocity.research.iotech.pt/

