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INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

Bolsas de Técnico de Investigação para Não Licenciado (BTI) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Técnico de Investigação 

Sem Grau Académico no Instituto Superior de Agronomia, nas seguintes condições: 

O ISA, instituição pública de ensino superior integrada na Universidade de Lisboa, é a maior e 

mais qualificada escola de graduação e pós-graduação na sua área cientifica de base. Instalado 

num campus de cerca de 100 hectares e com diversas áreas de ensino e investigação, 

proporciona um ambiente muito diversificado em termos de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, e portanto inúmeras oportunidades de aprendizagem para um técnico em 

formação. 

Referência: BTI-SGA-DI-2016 

Área Científica: Informática 

Requisitos de admissão:  

São fatores preferências de admissão a formação prévia em informática e o domínio da língua 

inglesa. 

Plano de trabalhos/Atividades a realizar: 

Formação complementar em funções de suporte informático à comunidade científico-

académica do ISA, nomeadamente na gestão, configuração e manutenção do parque de 

equipamentos informáticos utilizados, incluindo as vertentes de  hardware e software, e 

equipamentos associados; na ligação desses equipamentos à rede informática e a recursos 

através dela acessíveis; e no apoio à publicação na Web de conteúdos científico-académicos, 

com recurso a linguagens Web e/ou a gestores de conteúdos utilizados na instituição. 

Legislação e regulamentação aplicável:  

Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Lisboa em consonância com a Lei 

nº 40/2004, de 18 de agosto, (alterada e republicada em anexo ao Decreto-Lei nº 202/2012, de 

27 de agosto, e com as alterações introduzidas pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro). 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto Superior de Agronomia na 

Divisão de Informática, sob a orientação do Mestre Tiago Sampaio de Faria Picado. 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração inicial de 6 meses, eventualmente renováveis, com 

início previsto em agosto de 2016. 



Centro de Informática 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: o montante da bolsa corresponde a um valor 

de 565,00€, conforme a tabela de valor de bolsas do Regulamento da Universidade de Lisboa. 

O pagamento será feito através de transferência bancária. 

Métodos de selecção:  

A primeira fase de selecção de candidatos será feita através da análise do currículo, em que 

cada candidato obtém uma classificação AC entre 0 e 20 valores. Os candidatos que satisfaçam 

simultaneamente as condições (a) AC>=10, (b) AC entre as 5 melhores classificações e (c) 

AC+5 superior à melhor classificação, são convocados para uma entrevista, com classificação E 

entre 0 e 20. A seriação final dos candidatos baseia-se em AC, ou na média entre AC e E 

quando houver entrevista. O júri reserva-se o direito de não preencher os lugares a concurso, 

caso entenda não existirem candidatos que satisafaçam os requisitos do mesmo. 

Composição do Júri de Selecção:  

Manuel Lameiras de Figueiredo Campagnolo (Presidente do Júri), Maria da Graça Corte-Real 

Mira da Silva Abrantes (1º Vogal) e Tiago Sampaio de Faria Picado (2º Vogal), Fernanda Maria 

dos Reis Torroaes Valente (suplente) e Maria João Teixeira Martins (suplente).  

Forma de publicitação/notificação dos resultados: 

Os candidatos selecionados para entrevista serão notificados por correio eletrónico. Os 

resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, por 

nota final obtida, sendo o(s) candidato(s) aprovado(s) notificado(s) através de e-mail. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: 

O concurso encontra-se aberto no período de 28 de junho a 11 de julho de 2016.  

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio, para di.direcao@isa.ulisboa.pt, 

de: Curriculum Vitae; carta de motivação; certificado(s) de habilitações com indicação das 

disciplinas concluídas e respetiva classificação; outros documentos comprovativos 

considerados relevantes. 


