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EDITAL (Bolsa de Investigação Científica — Recrutamento de Bolseiro no âmbito do projeto de
investigação, “SIMG — Sistema Inteligente de Monitorização do Guadiana”
ÓRGÃO/SERVIÇO/UNIDADES (Escola Superior Agrária)
DATA (29/03/2021)

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA

Referência: Despacho N. 25/PIPB/2021

Título: BII — Bolsa de Iniciação à Investigação 1 N.Q de vagas: uma

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Iniciação à Investigação (BIl) no
âmbito do projeto/instituição de l&D SIMG — Sistema Inteligente de Monitorização do Guadiana,
financiado por Concurso Promove — Regiões Fronteiriças (BPI, Fundação la Caixa), nas seguintes
condições:

Área Científica: Engenharia do Ambiente

Requisitos de admissão:
- Estar inscrito no presente ano letivo num Curso de Licenciatura em Engenharia do Ambiente;
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Forte motivação para o tipo de trabalho a realizar no âmbito do projeto.

Plano de trabalhos:
O trabalho está integrado nas atividade do projeto SIMG — Sistema de Monitorização do Guadiana,
que está a ser desenvolvido no IPBeja, em colaboração com a ADPM, e que foi um dos vencedores
do concurso Promove 2019, dinamizado pela Fundação Ia Caixa. O projeto, cujo objeto de estudo é
o Rio Guadiana, vai servir de demonstrador da integração de vários conceitos como IoT, ML/DL, MSI
para a criação de um sistema de “Smart Water Management”. O bolseiro deverá realizar o seguinte
plano de trabalhos:

• Recolha in situ de amostras de água e da medição de parâmetros indicadores da qualidade
da água com equipamento móvel, de acordo com a calendarização do projeto;

• Planeamento e execução de trabalhos laboratoriais de acordo com a calendarização do
projeto;

• Realização de análises laboratoriais das amostras de água recolhidas nas saídas de campo;
• Definição dos procedimentos de calibração dos sensores e de elaboração de mapas de

calibração;
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• Calibração perlódica dos sensores e realização do estudo conducente à definição do
intervalo aceitável de calibração;

• Utilização de ferramentas básicas de informática (folhas de cálculo e processador de texto)
para a análise de dados e produção de relatórios.

Legislação e regulamentação aplicável: A bolsa é atribuída ao abrigo da Lei n2 40/2004, de 18 de
Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas e Investigação da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor, Regulamento n.2 950/2019, de 16 de dezembro,
(www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml. pt).

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Investigação de Águas, na Escola
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja sob a orientação científica da Professora Doutora
Maria de Fátima Nunes Carvalho.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 9 meses, com início previsto em 1 de julho de
2021. O contrato de bolsa não será renovado.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €446,12, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, l.P. no país
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O pagamento da bolsa será feito mensalmente por
transferência bancária.

Métodos de seleção:
a) Avaliação curricular (AC) pela análise da classificação em unidades curriculares relevantes

para as tarefas do plano de trabalhos;
b) Experiência de trabalho em laboratório (ETL) no âmbito das unidades curriculares, relevante

para o plano de trabalhos.
c) Adequação do perfil do candidato aos fins a que a bolsa se destina avaliada através de

entrevista (EN) de seleção;
Os itens de cada alínea serão avaliados numa escala de O a 20 pontos.

Fórmula de cálculo e/ou ponderadores dos critérios de avaliação:
A classificação final (CF) dos candidatos será dada pela seguinte fórmula:

CF=0,3OxAC+0,3OxETL+0,4OxEN.

Serão excluídos os candidatos com uma classificação final inferior 9.5 pontos, numa escala de O a
20 pontos.

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Professora Doutora Maria de Fátima Nunes Carvalho;
Vogal: Professor Doutor Humberto Manuel Índio Tomás Chaves;
Vogal: Professor Doutor Carvalho Luís Carlos da Silva Bruno.

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Forma de publicitação/notificação dos
resultados: a publicação do concurso é efetuada no portal www.eracareers.pt e em www.ipbeja.pt.

A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como o projeto de lista de classificação final,
resultante do processo de seleção, serão divulgados através de correio eletrónico dirigido aos
candidatos.
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Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto
no período de 29-04-2021 a 12-05-2021, prazo de apresentação de candidaturas não inferior a 10
dias úteis.

Submissão de candidaturas: entrada no Serviço de Expediente e Arquivo do Instituto Politécnico de
Beja até às 16 horas do dia indicado no ponto anterior.

Documentos a apresentar: Os candidatos deverão enviar requerimento com referência a este
anúncio, para o endereço a seguir indicado, acompanhada de curriculum vitae e documento
comprovativo de inscrição numa licenciatura em Engenharia do Ambiente, juntando outros
documentos que considerem relevantes para a apreciação final.

Endereço:

Instituto Politécnico de Beja

Serviço de Expediente e Arquivo — SEA — 25/PIPB/2021

Rua Pedro Soares, s/n — Campus do lPBeja

7800-295 Beja

Beja, 29 de março de 2021

O Presidente do Instituto Politécnico de Beja

João Paulo de Almeida Lança Trindade
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