ANÚNCIO DE BOLSA DE INTEGRAÇÃO NA INVESTIGAÇÂO CIENTÍFICA E
DESENVOLVIMENTO
Referência do Anúncio: ESMAD/01-2018
Encontram-se abertas até ao dia 25 de Julho de 2018, as candidaturas para 4 lugares de
Bolseiro de Integração na Investigação Científica e Desenvolvimento, para exercerem funções
remuneradas na Unidade de Investigação em Media Artes e Design (uniMAD), da Escola
Superior de Media Artes e Design, do Politécnico do Porto (ESMAD-IPP), colaborando com os
docentes da ESMAD em projetos ou tarefas adstritas à investigação científica, com início após
o dia 1 de setembro de 2018.
Condições de candidatura:
Só serão considerados candidatos que durante o período da concessão da bolsa sejam alunos
de licenciaturas ou mestrados do Instituto Politécnico do Porto.
Duração da bolsa:
A bolsa terá uma duração de quatro meses [01-09-2018 a 31-12-2018]
Valor do subsídio de manutenção mensal e local de trabalho:
0 subsidio a auferir e de € 150,00 mensais correspondendo a uma média de trabalho de duas
(2) horas diárias, que decorrem nas instalações da ESMAD – IPP, podendo ser concentradas,
de comum acordo entre o orientador do bolseiro e o bolseiro.
Condições de funcionamento da Bolsa
O bolseiro será orientado por um docente da ESMAD que definirá o seu plano de trabalho e
acompanhará a prossecução das suas tarefas.
O bolseiro ficará responsável pela realização das tarefas definidas no plano de trabalho.
Em todos os casos, acresce ainda à responsabilidade do bolseiro a redação de um relatório
sobre as atividades desenvolvidas no âmbito da bolsa.
Perfis e Funções a desempenhar:
Cada candidatura deve referir-se a um dos Perfis, e prevê a execução de funções que a seguir
se especificam:
- Perfil A - Área Científica: Assessoria e Design de Comunicação
Funções: Assessoria à uniMAD, nomeadamente na pré-produção e divulgação dos Caderno
IRI 2018; pesquisas de parceiros e comunicação internacional (para o que será condição
preferencial ter bom domínio da língua inglesa); organização dos dados; colaboração em
tarefas de produção, pré-produção de eventos e atividades; atendendo às especificidades
dos projetos, apoio pontual a pesquisas especificas, orientadas pela coordenação da Unidade
de Investigação.
- Perfil B - Área Científica: Jogos Digitais/Ciências Sociais
Funções: Acompanhamento em projetos de investigação (recolha, organização, análise) com
execução de tarefas com domínio de software Office, pesquisa em Internet; aplicação de
metodologias qualitativas e quantitativas de investigação em Ciências Sociais (o domínio da

estatística e de ferramentas como SPSS será uma mais-valia); são condições de seleção a
capacidade de leitura de textos em inglês e espanhol; o sentido de organização; a proatividade e espírito de equipa, o enfoque nas soluções; a comunicação assertiva e a escuta
ativa.
- Perfil C - Área Científica: Fotografia
Funções: Acompanhamento e colaboração no âmbito dos objetivos definidos para projetos
de investigação/intervenção em Fotografia, da ESMAD e/ou em parceria com outras
Instituições, nomeadamente nas tarefas de apoio à constituição de condições e na recolha de
dados, preparação e organização de materiais bibliográficos e fotográficos, necessários à boa
prossecução dos projetos, assim como na preparação de artigos científicos sobre os mesmos;
- Perfil D - Área Científica: Informática/Tecnologias Web
(estudante de TSIW/informática/Eng. Informática)

Funções: Identificação do estado da arte e acompanhamento da revisão bibliográfica sobre
portais da juventude ou plataformas afins; estruturação de conteúdos para um portal da
juventude; conceção e planeamento do portal; capacidades de desenvolvimento do estudo
visual, do design do portal e do desenvolvimento do portal; colaboração em tarefas de
instalação, configuração e testes
Prazo de candidatura:
O concurso encontra-se aberto por um período de 7 dias consecutivos entre o dia 18-072018 e o dia 25-08-2018
Apresentação de candidaturas:
As candidaturas deverão ser dirigidas a Diretora do uniMAD, Doutora Maria Adriana da Costa
Baptista e remetidas exclusivamente, via correio eletrónico, ao Secretariado da Presidência
da ESMAD: secretariado@esmad.ipp.pt
Do processo de candidatura devera constar:
1. Carta de candidatura com a identificação completa do candidato, incluindo endereço,
contacto telefónico e e-mail, e identificando a referência do anúncio a que concorre, bem
como identificação do Perfil a que se candidata. Esta carta deve ser explicitar as razões que
motivam o candidato a formalizar a sua candidatura.
2. Curriculum vitae reportando atividades que considere relevantes para a bolsa em causa;
3 Listagem das classificações obtidas nas diversas unidades curriculares do curso que
frequenta e de cursos relevantes para o Perfil a que se candidata, já finalizados, indicando
também, nesse caso, a classificação final do curso (se aplicável);
4. Outros documentos que considere relevantes.
As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico, até às 23:59h do dia 25-08-2018
e recomenda-se a redução do tamanho dos pdf ao mínimo possível.

Métodos de Seleção:
Do processo de avaliação dos candidatos, por um júri designado para o efeito, fará parte
uma avaliação curricular, com base nos seguintes elementos: adequação da formação
académica do candidato à tarefa proposta (40%); classificação média das unidades
curriculares realizadas no P. Porto (25%); experiência em trabalhos similares ao proposto
(25%); motivação para a realização do trabalho proposto (10%), acrescida de entrevista,
caso necessária, para a qual os candidates serão, eventualmente convocados, via correio
eletrónico.
Composição dos júris de seleção:
-Perfil A: Adriana Baptista (Presidente); Olívia Silva, Filipe Lopes
-Perfil B: Adriana Baptista (Presidente); Ricardo Queirós, Luciana Lima
-Perfil C: Adriana Baptista (Presidente); Olívia Silva, Cesário Alves
-Perfil D: Adriana Baptista (Presidente); Mário Pinto, Ricardo Queirós
Forma de publicitação/notificação dos candidatos:
Os resultados finais da avaliação dos candidatos serão publicitados no dia 28 de Julho em
lista ordenada por nota final obtida, com indicação dos excluídos e afixados em local
público e visível na Escola Superior de Media Artes e Design, do Politécnico do Porto,
sendo o candidato seriado em 1º lugar, notificado por correio eletrónico.
Das decisões do júri serão aceites reclamações até ao prazo limite cinco dias após a sua
publicação.
Para a análise das reclamações, se as houver, o júri reunirá, sendo lavrada ata das suas
decisões e informado o reclamante, por via eletrónica.
Observações:
A bolsa poderá ser cancelada a qualquer momento se for verificado que o bolseiro
prestou falsas declarações, não cumpriu os objetivos previstos na proposta de trabalho,
não demonstrou assiduidade e responsabilidade no desempenho das suas funções ou foi
ator de atitudes graves que comprometem a imagem da unidade, centro, grupo, projeto,
escola, Instituto ou Banco envolvidos neste tipo de bolsas. Nessas situações, poderá ser
requerida a restituição dos montantes recebidos na bolsa.
A Diretora da uniMAD
[Maria Adriana da Costa Baptista]
Escola Superior de Media Arte e Design
Rua D. Sancho I,
981 4480-771 Vila do Conde Portugal
T. +351 252 291 700
F. +351 252 291 714
secretariado@esmad.ipp.pt

