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EDITAL de Candidatura para atribuição de Bolsas do Instituto Politécnico de Beja – 

Projeto Link Me Up – 1000 Ideias – Sistema de Apoio à cocriação de inovação, 

criatividade e empreendedorismo 
 

ÓRGÃO: Presidência do IPBeja                                                                                           DATA 05/07/2021 
 

 

Encontra-se aberto concurso no âmbito do Regulamento de atribuição de bolsas do Instituto Politécnico de Beja a 
estudantes no âmbito do Projeto: Link Me Up – 1000 ideias - Sistema de Apoio à cocriação de inovação, criatividade 
e empreendedorismo - COMPETE - Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial, AAC nº 
01/SIAC/2020 - Candidatura n.º 072070, nas seguintes condições: 

 

1. Requisitos de Admissão 

São elegíveis para a candidatura a uma bolsa, todos os estudantes dos Politécnicos do Consórcio, que 
participem nas equipas do processo de cocriação de inovação, com inscrição válida, no momento da 
candidatura, num Curso Técnico Superior Profissional, numa licenciatura ou num mestrado, 
independentemente da unidade orgânica que frequentem, desde que cumpram os requisitos do Projeto Link 
Me Up (AVISO N.º 01/SIAC/2020, Anexo A, n.º 4), designadamente: 

 
a) Possuir nacionalidade portuguesa ou residir em Portugal;  
b) Possuir uma idade compreendida entre os 18 e os 40 anos,  
c) Não possuir outra fonte de rendimento, a ser comprovada com a entrega da declaração de rendimentos, 

quando solicitado. 
 

2. Critérios de atribuição de bolsa 
 
A atribuição da bolsa encontra-se dependente do cumprimento dos requisitos de candidatura e da 
participação efetiva em todas as fases do processo de cocriação, a ser validada pelo facilitador, incluindo: 
 

a) Participação do estudante nas diversas atividades de cocriação: 
i. - “kick-off” – arranque do projeto, 
ii. - Participação nas reuniões síncronas com a equipa; 

iii. - Apresentação oral final e apresentação do relatório final; 
 

3. Critérios de seriação e de desempate de candidatos à bolsa 

Não havendo financiamento para a atribuição de bolsas a todos os estudantes envolvidos nos “Casos”, estes 

serão seriados com base no resultado da Avaliação, no final do “Caso”, realizada:    
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a) Pelo júri;  

b) Pelos elementos constituintes da equipa;   

c) Através de autoavaliação do estudante, com a ponderação apresentada na tabela seguinte:  

 

Parâmetros  Peso 

A - Avaliação pelo júri 50 

     1 - Avaliação de tarefas (semanalmente) 20 

     2 - Parâmetro da apresentação da resolução do desafio (Final Pitch) 15 

     3 – Relatório Final  15 

B - Avaliação pelos pares 25 

C – Autoavaliação 25 

Total 100 

 
4. Legislação e Regulamentação aplicável 

 Regulamento de atribuição de bolsas do Instituto Politécnico de Beja a estudantes no âmbito do Projeto: 
Link Me Up (Regulamento n.º578/2021), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 25 de 
junho de 2021; 

 

5. Valor da bolsa 
 

 A bolsa tem o valor de 220,00€/ mês, por estudante, com a duração de 2 meses. 

 

6. Prazos de candidatura e forma de apresentação de resultados 
 

b) O concurso encontra-se aberto no período de 10 dias, de 6 a 16 de julho de 2021; 
c) As reclamações devem ser apresentadas no prazo de 10 dias úteis, a contar da data da afixação das listas 

provisórias;  

d) As lista definitivas dos estudantes beneficiários são divulgadas e publicitadas na página eletrónica do IPBeja 
(www.ipbeja.pt) sendo os estudantes notificados por correio eletrónico. 

e) As candidaturas deverão ser formalizadas obrigatoriamente através do preenchimento do formulário 
eletrónico de candidatura, disponível em  Candidatura formulário 
(https://docs.google.com/forms/d/1LAlm8JHWH-nDbYE6O1mVQBKEnI4vhAUcMV15_gBh1do/edit)  e da 
respetiva submissão até ao termo do prazo. 

Informações e contacto: Professor Fernando Teixeira: fernando.teixeira@ipbeja.pt  
 
 
Beja, 05 de julho de 2021  
 
O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, 

 
 
 João Paulo Trindade  
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