
Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) para licenciado 

no âmbito do projecto “IA-Incentivos - Inteligência Artificial na Gestão de Incentivos”, financiado 

pelo POCI–05-5762-FSE-000231 e Coordenado no Iscte pelo Professor Ricardo Paes Mamede, 

nas seguintes condições:  

 

Área Científica: Ciência de dados  

 

Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação para licenciado.  

 

Requisitos de admissão:  

• Licenciatura em Informática ou áreas relacionadas  

• Encontrar-se a frequentar um Mestrado nas áreas referidas  

• Disponibilidade a tempo inteiro (fora actividades de mestrado)  

• Conhecimentos de aprendizagem automática  

• Proficiência da língua portuguesa falada e escrita  

• Boa compreensão de língua inglesa escrita  

 

Fatores de preferência:  

• Intenção de realizar a dissertação de mestrado no âmbito do tema do projecto  

• Conhecimento de sistemas de gestão e processamento de grandes volumes de dados  

• Conhecimentos de SQL  

• Conhecimentos de pesquisa em redes (grafos) 

• Conhecimentos de text mining 

• Noções de auditoria e contabilidade das empresas  

• Experiência de participação em projetos  

• Experiência de trabalho em equipa  

 

Plano de trabalhos: O bolseiro será integrado na atividade de investigação da equipa que 

constitui o projecto, dedicando-se a tarefas relacionadas com a análise e extração de dados das 

bases de dados de origem, documentação do processo de recolha de dados, bem como à 

transformação de dados textuais (usando text mining) em atributos de input para modelos de 



classificação e previsão de falhas e/ou anomalias. Adicionalmente, terá como função a 

elaboração de um documento que evidencie as diferentes tarefas de auditoria a realizar aos 

processos de atribuição e verificação de incentivos, tendo em vista a geração automática de 

alertas.  

 

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.  

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no DINAMIA’CET-Iscte, no Iscte – Instituto 

Universitário de Lisboa, e nas instalações do IAPMEI, I.P. - Agência para a Competitividade e 

Inovação.  

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de seis meses, com início previsto a 1 de Novembro 

de 2020, eventualmente renovável no decurso da execução do projecto. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 798 euros, 

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

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt).  

 

Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: 1ª fase – avaliação 

curricular e da carta de motivação, 2ª fase – entrevista aos candidatos seleccionados com base 

na avaliação curricular e da carta de motivação.  

 

Composição do Júri de Selecção:  

Professor Doutor Luís Nunes, ISTA-IUL (Presidente do Júri) 

Professora Doutora Ana Almeida, ISTA-IUL (Vogal efectiva)  

Professor Doutor Ricardo Ribeiro, INESC (Vogal efectivo)  

 

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

divulgados a todos os candidatos por correio electrónico.  

 

Reserva de Recrutamento: Aplica-se a reserva de recrutamento dos candidatos por ordem de 

classificação, em caso de rescisão/desistência do(a) candidato(a) seleccionado(a).  

 



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

aberto no período de 9 de Outubro de 2020 a 25 de Outubro de 2020 (00h00). As candidaturas 

deverão ser apresentadas por carta de motivação, indicando no assunto a referência da bolsa a 

que se candidatam BI/05/2020 - DINÂMIA'CET- Iscte - nome do candidato), acompanhadas da 

seguinte documentação:  

• Documentos comprovativos de matrícula e inscrição num ciclo de estudos (mestrado) ou em 

curso não conferente de grau académico;  

• Certificados de habilitações comprovando os requisitos de admissibilidade - Para os graus 

académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira é obrigatória a 

apresentação do registo do reconhecimento do (s) grau (s) académico (s) e da conversão de 

classificação final para a escala de classificação portuguesa (até à formalização do contrato);  

• Curriculum vitae do candidato;  

• Carta de motivação;  

• Documento de Identificação e outros documentos considerados relevantes para a 

candidatura.  

 

Envio da documentação: A documentação deverá ser enviada para: dinamia@iscte-iul.pt 

indicando obrigatoriamente no assunto a seguinte referência: BI/05/2020 – DINÂMIA’CET-Iscte 

– nome do candidato.  

 

Nota: a atribuição da bolsa está condicionada à assinatura do contrato da entidade financiadora 

com o Iscte.  

Mais informação disponível: http://dinamiacet.iscte-iul.pt/ 

 

http://dinamiacet.iscte-iul.pt/

