
  

 

 

                      

 

UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (Mestre) 

Refª CHIC_BI_2.2 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa Investigação no âmbito do projecto “ CHIC .: 

Cooperative Holistic view on Internet and Content”, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Audiovisuais e produção dos Media 

 

Requisitos de admissão: Os candidatos à bolsa de investigação deverão ser detentores do 1º e 2º Ciclos de 

estudos na área do Som e Imagem, Artes Digitais, Multimedia ou um nível de formação equivalente, com média 

mínima de licenciatura de 14 valores e mestrado de 14 ou equivalente; experiência comprovada de investigação 

numa área científica que tenha afinidades com o projeto de investigação em causa; domínio das seguintes 

ferramentas informáticas: Adobe Creative Cloud, Autodesk Maya, software de produção e edição web, software 

de edição vídeo e som.  

Condições preferenciais: 

 Experiência de investigação nas áreas das artes digitais e animação 3D; 

 Experiência com sistemas Motion Capture; 

 Conhecimentos comprovados de linguagens de programação; 

 Experiência de trabalho em equipas transdisciplinares; 

 Autonomia e Dinamismo; 

 Domínio da língua inglesa (oral e escrita); 

 Interesse em prosseguir estudos de doutoramento; 

 

Plano de trabalhos: A atividade a desenvolver pelo(a) bolseiro(a) enquadra-se no âmbito da atividade B2 do 

projeto de investigação CHIC “Gestão de conteúdos pertencentes ao património cultural nacional com base em 

sistemas abertos de preservação e interação”, que tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma 

georreferenciada de realidade aumentada capaz de interligar e fidelizar diferentes fontes de informação e 

utilizadores.  

O(a) Bolseiro(a) de investigação selecionado desenvolverá atividades de investigação e desenvolvimento no 

âmbito do projeto supramencionado, com enfâse na área de gestão e produção de conteúdos com recurso a 

tecnologias a integrar nas diferentes plataformas do projeto como a realidade virtual, conteúdos transmedia ou 

o vídeo de 360º,  conteúdos 2D e 3D, e avaliação da experiência do utilizador.  

Para esse efeito contribuirá nas seguintes atividades: especificações do sistema e aprofundamento do estado da 

arte; arquitectura do sistema, conceção e desenvolvimento de protótipo; teste e validação em ambiente real; 

promoção e divulgação de resultados, através da escrita de artigos científicos e participação em conferências. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, na sua atual 

redação; Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. em vigor 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt); Regulamento de Bolsas de Investigação Científica da 

Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto 

(http://www.porto.ucp.pt/crp/bolsas/docs/RegBolsas_UCP-CRP_L40-04_vfinal.pdf)  

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
http://www.porto.ucp.pt/crp/bolsas/docs/RegBolsas_UCP-CRP_L40-04_vfinal.pdf


  

 

 

                      

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Criatividade Digital (CCD) da Universidade 

Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto, sob a orientação científica do Professor Doutor Luís Teixeira. 

 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa com início previsto em 01 de junho de 2019 terá a duração de 8 meses 

em regime de exclusividade. A presente bolsa poderá ser renovada, por períodos a definir, desde que não 

ultrapasse a data de finalização do projeto prevista. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 989.70 €, conforme tabela 

de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores) e 

será paga por transferência bancária ou cheque. 

 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: i) avaliação curricular (35%); ii) 

experiência prévia (40%) e entrevista de seleção (25%). 

As candidaturas que não verifiquem os Requisitos de Admissão serão excluídas do concurso na fase da Avaliação 

Curricular.  

O Júri poderá não atribuir a bolsa se a qualidade dos candidatos for inferior à requerida. 

 

Composição do Júri de Seleção:  

Presidente do Júri: Prof. Doutor Luís Teixeira; 

Vogal do Júri: Prof. Doutor Luís Sarmento; 

Suplente do Júri: Prof. Doutor André Baltazar; 

 

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

através de lista ordenada por ordem de seriação dos candidatos e afixada em local visível e público no placard 

da Direção de Recursos Humanos da Universidade Católica Portuguesa | Porto, sito no campus Asprela, Rua 

Arquiteto Lobão Vital nº172 - Porto, Portugal, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de email 

bem como os restantes candidatos. 

 

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

período de 06 de maio a 17 de maio de 2019. Para realizar a candidatura, será necessário o preenchimento 

do Formulário de Candidatura (http://inqueritos.porto.ucp.pt/site/index.php/582383/lang-en) 

Será necessário submeter os seguintes documentos: 

a) Carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos:  

b) Carta de motivação com referência da bolsa (refª CHIC_BI_2.2) 

c) Curriculum Vitae, portfólio, cópia certificado de habilitações e outros documentos comprovativos 

considerados relevantes; 

d) Até três cartas de referência (facultativo) 

As candidaturas só estarão completas com a submissão de todos os documentos acima referidos. Serão 

consideradas candidaturas não elegíveis as que não preenchem os requisitos de admissão, entregues fora do 

prazo e as incompletas. 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
http://inqueritos.porto.ucp.pt/site/index.php/582383/lang-en
http://inqueritos.porto.ucp.pt/site/index.php/582383/lang-en


  

 

 

                      

 

 

Política Privacidade: A Universidade Católica Portuguesa é a Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais 

nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 

Os dados pessoais tratados no âmbito deste concurso de recrutamento destinam-se à instrução do mesmo, e 

serão tratados pela Universidade Católica Portuguesa com a finalidade de verificação do preenchimento, por 

parte dos candidatos, dos pressupostos fixados na legislação aplicável para a sua contratação. A oposição ao 

tratamento dos dados por parte dos candidatos inviabilizará a admissão da candidatura e, por conseguinte, a 

análise e avaliação da mesma. 

Os dados pessoais do Titular, se tal for indispensável para o cumprimento das obrigações da Universidade 

Católica Portuguesa, poderão ser transmitidos a terceiros, a saber, às Entidades Financiadoras identificadas no 

presente Edital. 

O prazo de conservação dos dados corresponderá ao prazo de cinco anos legalmente definido. 

O Titular dos dados tem o direito de se opor à recolha e tratamento, de verificar, corrigir, eliminar e de limitar 

a utilização dos dados recolhidos. O exercício destes direitos é excecionado quando os seus dados pessoais são 

utilizados para salvaguarda do interesse público, nomeadamente em casos de deteção e prevenção de crimes, ou 

quando os mesmos estão sujeitos a sigilo profissional. 

O Titular dos dados tem direito de acesso e portabilidade dos dados. 

Para o exercício dos respetivos direitos, contactar a Universidade através do endereço de e-mail 

rgpddesk@porto.ucp.pt ou para a morada identificada no final do presente Edital em “Contactos para 

esclarecimentos”. O Titular dos dados tem sempre o direito de contactar e dirigir uma reclamação à Comissão 

Nacional de Proteção de Dados. 

 

Política de não discriminação e de igualdade de acesso: O Centro Regional do Porto da Universidade 

Católica promove uma política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato pode 

ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, 

nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, 

instrução, origem ou condição social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença 

crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou 

ideológicas e filiação sindical. 

Contactos para esclarecimentos: 

Direção de Recursos Humanos 

Dra. Cláudia Cabral ou Dra. Vera Fontes 

Email: drh@porto.ucp.pt 

Tel.: 225580006 

 

Porto, 15 de abril de 2019 

 

mailto:rgpddesk@porto.ucp.pt
mailto:drh@porto.ucp.pt

