
UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

Centro de Estudos em Optimização e Controlo (CEOC) 

Anúncio para atribuição de Bolsas de Integração na Investigação (BII) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 5 Bolsas de Integração na Investigação 
(BII) a estudantes do 1º ciclo do ensino superior com bom desempenho escolar, 
inscritos em instituições nacionais do ensino superior público ou privado.  

Destinatários 

Os projectos serão realizados no Centro de de Estudos em Optimização e Controlo 
(Universidade de Aveiro), podendo candidatar-se alunos de licenciaturas nas áreas da 
Matemática e da Informática. 

Objecto 

Com as bolsas de integração na investigação, pretende-se incentivar o início da 
actividade científica e o desenvolvimento de sentido crítico, criatividade e autonomia 
dos estudantes através da sua integração em equipas de investigação.  

Plano de trabalhos, relatório e supervisão 

Cada bolseiro terá a orientação de um supervisor e desenvolverá o seu plano de 
trabalhos no âmbito de projectos de investigação em curso no CEOC. No termo da 
bolsa, terá que elaborar um relatório, a validar pelo supervisor e a apresentar em sessão 
pública. 

Duração  

As bolsas de Integração na Investigação têm a duração de um ano, não renovável na 
mesma instituição de acolhimento mas renovável por um ano adicional noutra 
instituição.  

Valor da bolsa 

A bolsa, no valor de 140 euros mensais, é financiada pela FCT. 

Creditação 

O trabalho desenvolvido pelos bolseiros será convertido em créditos lectivos no curso 
do 1º ciclo que frequentam, desde que compatível com os respectivos planos de estudos.  

Prazos  
 
As candidaturas são apresentadas entre 01 de Agosto de 2008 e 17 de Outubro de 2008. 
  
 
Candidaturas 



 
As candidaturas são apresentadas por via electrónica, através do endereço 
ceoc@mat.ua.pt, mediante o preenchimento de formulário próprio (obtido na página 
http://ceoc.mat.ua.pt/bolsas/bii2008)  e a entrega por via electrónica dos seguintes 
documentos: 
 

a) Curriculum vitae do qual conste a classificação nas disciplinas já concluídas da 
licenciatura e a média final do ensino secundário; 

b) Documento comprovativo das classificações indicadas na alínea anterior, no 
caso dos alunos oriundos de outras instituições de ensino superior; 

c) Carta de motivação/intenções; 
d) Carta de recomendação, subscrita, de preferência, por um professor que tenha 

tido contacto directo com o candidato. 
O candidato deve certificar-se que o email foi correctamente recebido pelo CEOC ou 
em alternativa pode enviar a documentação por correio registado  para: 

CEOC (a/c Doutor Pedro Cruz) 
Departamento de Matemática 
Universidade de Aveiro 
Campus Universitário de Santiago 
3810-193 Aveiro 
Portugal 

 
Júri 
 
O júri responsável pela selecção é composto pelos Professores Doutores Agostinho 
Agra, Pedro Cruz e Cristina Requejo. 
 
Avaliação das candidaturas 
 
A avaliação das candidaturas terá em conta a motivação, a adequação, o mérito e o 
desempenho escolar dos candidatos, devendo os critérios de avaliação ser estabelecidos 
na primeira reunião do júri do concurso. 
 
Resultados 
 
Os resultados da avaliação das candidaturas serão divulgados até ao dia 24 de Outubro 
de 2008, mediante notificação aos candidatos, por via electrónica (e-mail), os quais, 
caso tenham sido escolhidos, terão que aceitar expressamente a bolsa num prazo de 
cinco dias úteis. 

Regulamento e formulário de candidatura  

O Regulamento para atribuição de Bolsas de Integração na Investigação e o Formulário 
de Candidatura podem ser obtidos no endereço http://ceoc.mat.ua.pt/bolsas/bii2008. 


