
         

BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO
2010/2011

O Centro de Matemática da Universidade do Porto (CMUP) <http://www.fc.up.pt/cmup> abre 
concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI), de acordo o Regulamento de 
Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos, artigo 10º, da FCT (Ver 
<http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt>).

1. Objectivos ... A bolsa tem por objectivo desenvolver trabalho no âmbito do Projecto n.º 13824 
(designado por Optimizador de Carga em Contentores) do Programa Operacional Factores de 
Competitividade,  sob  a  direcção  de  António  Carlos  Henriques  Guedes  de  Oliveira,  Maria 
Leonor Nogueira Coelho Moreira e João Nuno Domingues Tavares, em tópicos ligados às 
áreas científicas da Geometria e da Combinatória. 

2. Duração ...  A bolsa terá a duração aproximada de 2 anos, de 29 de Julho de 2010 a 30 de 
Junho de 2012, e não será prorrogável.

3. Requisitos ...  O beneficiário da  Bolsa de Investigação (BI) será Bacharel,  Licenciado ou 
Mestre  num  curso  de  Ciências  ou  de  Engenharia,   devendo  ter  formação  matemática 
expressiva e  currículo relevante na área onde é  aberto o concurso  e,  de preferência, 
conhecimentos em algoritmia e  experiência de programação de computadores.

4. Candidaturas e selecção ...  Os candidatos devem enviar o curriculum vitae, duas cartas de 
recomendação,  certificado de habilitações e  certificado das  disciplinas realizadas,  com as 
respectivas classificações.

5. Remuneração ... O valor mensal da bolsa será de 745 € (Licenciado ou Bacharel) ou de 980 
€ (Mestre), de acordo com os valores de referência constantes na Tabela de Bolsas da FCT 
(Ver http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/  valores.phtml.pt  ).

7. Prazo de recepção das candidaturas ... A recepção das candidaturas decorrerá de 5 de 
Julho a 28 de Julho de 2010.

Informações e contactos:  Centro de Matemática da Universidade do Porto
                                             Bolsa de Investigação em Combinatória
                                             Edifício da Matemática
                                             Rua do Campo Alegre, 687
                                             4169-007 Porto            

<cmup@fc.up.pt > Tel. 220 402 131  
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