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12 de Julho de 2010
Anúncio para atribuição de Bolsa de investigação no âmbito do projecto SIRAS
Encontra-se aberto concurso para atribuição de três (3) Bolsas de Investigação
para licenciado no âmbito do Projecto SIRAS, designado por “SIRAS - Sistema de
Informação de uma Rede Adaptativa e Autoconfigurável de Sensores” financiado pelo
QREN, no âmbito do Programa Operacional Factores de Competitividade e Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional. O projecto SIRAS tem como objectivo
introduzir melhorias ao nível da organização e gestão da empresa e estimular a sua
presença no mercado internacional.
▪ Duração e Regime de Actividade: Duração de 12 meses renovável até 24 meses,
com início previsto para início de Outubro de 2010, em regime de exclusividade,
conforme Regulamento de Bolsas de Investigação Científica da Universidade de
Évora, Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica e de acordo com a legislação e
as normas em vigor.
A concessão das Bolsas será realizada mediante a celebração de um contrato entre a
Universidade de Évora e o bolseiro, nos termos do Regulamento de Bolsas de
Investigação Científica da Universidade de Évora, Estatuto do Bolseiro de Iniciação
Científica e de acordo com a legislação e as normas em vigor.
▪ Objecto de Actividade: os bolseiros irão colaborar nas actividades do projecto,
nomeadamente em desenvolvimento de instrumentação para controlo de sensores.
▪ Orientação Científica: Prof. Mourad Bezzeghoud e Prof. Bento Caldeira
▪ Formação Académica: A formação académica requerida corresponde à frequência
de uma Licenciatura (1º Ciclo) nas áreas de: a) Engenharia b) Física c) Ciências da
Terra e do Espaço em instituições nacionais de ensino superior público ou privado.
▪ Remuneração: De acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no
país atribuídas pela FCT (www.fct.mctes.pt ).
▪ Documentos de Candidatura: As candidaturas deverão ser enviadas por via postal
ou e-mail, devidamente identificadas, acompanhadas de curriculum vitae do candidato,
fotocópia do certificado de habilitações e duas cartas de recomendação, ao cuidado
de:
Prof. Mourad Bezzeghoud (mourad@uevora.pt)
Depto. de Física & CGE, ECT, Univ. de Évora
Rua Romão Ramalho, 59, 7000 – 671 Évora, Portugal
▪ Selecção e Prazos: A selecção é feita com base no curriculum vitae dos candidatos,
podendo eventualmente ser feita uma entrevista.
Serão apenas admitidas candidaturas recebidas entre 20 de Julho a 31 de Agosto de
2010. A selecção e a comunicação dos resultados aos candidatos serão feitas até 15
de Setembro de 2010.

União Europeia

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Projecto em curso com o apoio do COMPETE: www.pofc.qren.pt

