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BOLSA INVESTIGAÇÃO – PROJETO EUROCC (F/M) – INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO - 
LISBOA 
 

Refª do Anúncio: GIP/outubro2021/ 0464 
  
DATA-LIMITE PARA CANDIDATURA:  2 de novembro de 2021 
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) bolsa de investigação no âmbito do 

Projeto intitulado EUROCC, financiado pela União Europeia e FCT. Ver o edital em: 

https://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/bl201-pdf-681kb.pdf 
 

PRAZO DE CANDIDATURA: ATÉ 2 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

• VALOR DO SUBSÍDIO DE MANUTENÇÃO MENSAL: 
montante da bolsa corresponde a 835,98€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas 

diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), sendo o modo de 

pagamento da opção do Bolseiro por Transferência Bancária/Cheque. 
 

Dedicação: full-time 
 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 9 meses, com início previsto em novembro de 2021. O 

contrato de bolsa não poderá ser renovado. 
 

• PLANO DE TRABALHOS: 
As atividades a serem desenvolvidas pelo Bolseiro estão integradas maioritariamente no “Work 
Package 19” do Projeto, nomeadamente no que se refere à implementação de mecanismos e 

interações necessárias para o apoio à Transferência de Tecnologia em Portugal em termos de 

conhecimento, aplicações, ferramentas e mecanismos relacionados com HPC (“High Performance 
computing”), através do apoio a todos os “stakeholders”, incluindo as seguintes tarefas: 

1.  Inventário de Centros de Transferência de Tecnologia nacionais e benchmarking nacional e 
internacional; 

2. Identificação de tecnologias, produtos e processos desenvolvidos no Instituto Superior 
Técnico, bem como análise dos mesmos para a eventual proteção como ativo de 
Propriedade Intelectual pelo Instituto Superior Técnico; 

3. Implementação de metodologias e estratégias de gestão que permitam otimizar a forma de 
valorizar e proteger os ativos de Propriedade Intelectual do Instituto Superior Técnico 
relacionados com atividades de investigação e desenvolvimento; 

4. Promoção ativa da valorização económica do portfólio de Propriedade Intelectual resultante 
das atividades de investigação e desenvolvimento do Instituto Superior Técnico; 

5. Preparação de Relatório e Plano de Ação; 

https://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/bl201-pdf-681kb.pdf
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores


 
 
 

6. Implementação dos primeiros passos do Plano de Ação. 
 

O plano de trabalhos da bolsa proporciona ao bolseiro a realização de atividade científica e 

aprendizagem na Área da Transferência de Tecnologia. 

   

• COMO FAZER A CANDIDATURA: 
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes 

documentos: 

• Formulário B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação 
 (http://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/formularios/ ); 

• Curriculum Vitae; 

• Certificado de habilitações, se aplicável;  

• Comprovativo de inscrição em ciclo de estudos conducente à obtenção de grau académico;  

• Carta de motivação;  

• Declaração sob compromisso de honra de que não excede, com a celebração do contrato de 
bolsa em causa, um período acumulado de dois anos nesta tipologia de bolsa, seguidos ou 
interpolados. 

 

Estes documentos deverão ser enviados via e-mail para: tt@tecnico.ulisboa.pt até ao dia 

2 de novembro de 2021. Somente serão aceites as candidaturas completas enviadas por 

email, como é explicitado no edital.  
 

• REQUISITOS DE ADMISSÃO: 
1. ser licenciado e estar inscrito, à data da assinatura do contrato de bolsa, em mestrado, 

mestrado integrado ou em curso não conferente de grau académico em uma área que possa 

estar relacionada com o plano de trabalhos proposto; 

2. Experiência de trabalho em equipa, facilidade de comunicação com diferentes públicos-alvo, 

capacidade de iniciativa e de liderança, espírito criativo e elevado sentido de responsabilidade; 

3. Disponibilidade elevada e flexibilidade de horário de trabalho; 

4. Elevados conhecimentos de inglês (escrito e falado) e de informática na ótica do utilizador. 

5. não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações 

possíveis, um período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido ou interpolado; 

6. não ter sido já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta ou indiretamente 

financiada pela FCT. 
 

MAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL (BL201/2021): 

https://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/recrutamento/ 
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