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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D 

Título: 1 Bolsa de iniciação à investigação científica 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de iniciação à investigação científica no âmbito do 

projecto/instituição de I&D (FORMAÇÃO EM ENG. E GESTÃO), (AD0260), financiado por fundos nacionais através 

da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

Área Científica: Engineering and Management of Energy 

Requisitos de admissão: Knowing and having an experience with Block Chain 

Plano de trabalhos: Develop a Case Study and a Business Plan, eventually a paper, concerning the Energy Sector 

with Blockchain 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação 

Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CEG-IST sob a orientação científica do Professor José 

Figueiredo. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 3 meses, com início previsto em Abril de 2018. O contrato de 

bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 1 mês. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €385, conforme tabela de valores 

das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).  

Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular (acompanhada 
de entrevista, caso o júri considere necessário) e carta de motivação, com pesos de valoração respetivamente de 
80% (avaliação curricular e entrevista) e 20% (carta de motivação). 
 
Composição do Júri de Seleção: Prof. José Figueiredo, Prof. Ana Póvoa e Prof. Carlos Lucas de Freitas  

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de email do 

Resultado Final da Avaliação. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 

26/03/2018 a 30/03/2018 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: 

Formulário ADIST B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (www.adist.pt), Curriculum Vitae, certificado de 

habilitações e carta de motivação, e deverão ser enviadas via email: cegist@tecnico.ulisboa.pt 
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