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Mestre em Estatística, Matemática,
Ciência de Dados ou áreas afins

 An official EU website

Where to apply

Application Deadline: 24/10/2021 23:00 - Europe/Athens

Contact Details

Where to send your application.

COMPANY
Associação CECOLAB

E-MAIL
gestao@cecolab.pt

Hiring/Funding Organisation/Institute

ORGANISATION/COMPANY
Associação CECOLAB

ORGANISATION TYPE
Research Laboratory

WEBSITE
http://cecolab.pt/

COUNTRY
Portugal

CITY
Oliveira do Hospital

STATE/PROVINCE
Coimbra

mailto:gestao@cecolab.pt
http://cecolab.pt/
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ORGANISATION/COMPANY
Associação CECOLAB

RESEARCH FIELD
Computer science › Database management
Computer science › Programming
Mathematics › Statistics

RESEARCHER PROFILE
First Stage Researcher (R1)

APPLICATION DEADLINE
24/10/2021 23:00 - Europe/Athens

LOCATION
Portugal › Lagares da Beira

TYPE OF CONTRACT
Temporary

JOB STATUS
Full-time

HOURS PER WEEK
40

IS THE JOB RELATED TO STAFF
POSITION WITHIN A RESEARCH
INFRASTRUCTURE?
Yes

OFFER DESCRIPTION
A ASSOCIAÇÃO CECOLAB - COLLABORATIVE LABORATORY TOWARDS CIRCULAR
ECONOMY, deliberou abrir concurso de seleção internacional de mestres para o exercício de
atividades de investigação, em regime de contrato de trabalho a termo incerto, ao abrigo do
Código do Trabalho. O presente aviso destina-se ao provimento um (1) lugar de mestre, no
âmbito do Programa Operacional Regional do Centro, Convite nº CENTRO‐59‐2018-23:
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados - Laboratórios Colaborativos
(COLAB), para o exercício de atividades de investigação e inovação no âmbito de projetos e
prestação de serviços e, em ações de transferência de tecnologia e conhecimento.

The CECOLAB ASSOCIATION - COLLABORATIVE LABORATORY TOWARDS CIRCULAR
ECONOMY, decided to open a call for the international selection of Master's for the exercise of
research activities, under a fixed term employment contract, under the Labor Code. The
purpose of this call is to fill one (1) Master's position, under the Regional Operational Program
of the Center, Invitation No. CENTRO‐59‐2018-23: Hiring Highly Qualified Human Resources -
Collaborative Laboratories (COLAB), to carry out research and innovation activities within the
scope of projects and provision of services, and in knowledge technology transfer.

 An official EU website POSTAL CODE
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STREET
Rua Nossa Senhora da Conceição, 2
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More Information

ADDITIONAL INFORMATION

Benefits
Os benefícios facultados ao candidato seleccionado são:
1. Remuneração: 2.025,35€, correspondente ao nível 31º da Tabela Remuneratória Única;
2. Inserção numa equipa jovem e dinâmica;
3. Contrato a termo incerto;
4. Benefícios e Compensações inseridos numa ótica de valorização do colaborador;

Eligibility criteria
Serão obrigatoriamente considerados e ponderados os seguintes critérios:
(C1) Avaliação integrada da produção científica do/a candidato/a, partindo de uma visão
global do mérito do seu percurso científico e curricular, nomeadamente a coerência e
qualidade do CV; a diversidade de indicadores científicos com qualidade incluindo livros e
capítulos de livros, patentes e artigos em revistas relevantes na área; experiência de
orientação científica; estágios internacionais e experiência relevantes, especificamente na
área científica respetiva.
(C2) Avaliação das atividades de investigação aplicada, ou baseada na prática, desenvolvidas
e consideradas de maior impacto pelo candidato, bem como atividades de extensão e de
disseminação do conhecimento, nomeadamente coordenação ou participação em projetos de
investigação aplicada, ou baseada na prática; ações de transferência de tecnologia;
organização de eventos científicos; participação como orador em eventos de natureza
científica; participação em atividades de difusão e de divulgação da ciência.
(C3) Caso se considere necessário, os candidatos melhor classificados, serão objeto de uma
entrevista.
O peso de cada um dos subcritérios definidos será o seguinte: C1) 50% C2) 40% C3) 10%
A classificação final (CF) será determinada pela seguinte fórmula: CF = 0,5*C1 + 0,4*C2 +
0,1*C3

Selection process
Nos termos do artigo 5.º do RJEC a seleção realiza-se através da avaliação do percurso
científico e curricular dos candidatos.
O sistema de classificação final dos candidatos é expresso numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se a valoração até às centésimas.
São excluídos do procedimento os candidatos que obtenham valoração inferior a 9,5 num dos
critérios, ou que faltem à entrevista quando seja aplicável.
Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC o júri do concurso tem a seguinte composição:
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Offer Requirements

Presidente - Doutor João Miguel dos Santos Almeida Nunes, BLC3;
Vogal - Filipa Daniela Francisco de Figueiredo, CECOLAB; e
Vogal - Doutor Jorge Almiro Barcelo Caldeira Pinto Paiva, CECOLAB.
O júri delibera através de votação nominal fundamentada de acordo com os critérios de
seleção adotados e divulgados, não sendo permitidas abstenções. Das reuniões do júri são
lavradas atas, que contêm um resumo do que nelas houver ocorrido, bem como os votos
emitidos por cada um dos membros e respetiva fundamentação, sendo facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas. Após conclusão da aplicação dos critérios de seleção, o
júri procede à elaboração da lista ordenada dos candidatos aprovados com a respetiva
classificação. A deliberação final do júri é homologada pelo dirigente máximo da instituição a
quem compete também decidir da contratação.

Additional comments
A formalização das candidaturas deverá ser através do endereço eletrónico
gestao@cecolab.pt, indicando a referência do concurso (“CECOLAB/26”), com os seguintes
documentos em suporte digital, de preferência em formato de PDF:
(a) Curriculum vitae;
(b) Carta de motivação;
(c) Certificado de habilitações; e
(d) outros documentos que considere relevantes.
O prazo para apresentação de candidaturas é 24/10/2021.
São excluídos da admissão ao concurso os candidatos que formalizem incorretamente a sua
candidatura ou que não comprovem os requisitos exigidos no presente concurso. Assiste ao
júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações. As falsas declarações prestadas pelos
candidatos serão punidas nos termos da lei.
A lista de candidatos admitidos e excluídos bem como a lista de classificação final são
afixadas nas instalações sitas na Rua Nossa Senhora da Conceição 2, Lagares da Beira,
3405-155 Oliveira do Hospital, publicitadas na página eletrónica do CECOLAB, sendo os
candidatos notificados por correio eletrónico com recibo de entrega da notificação.

REQUIREMENTS

REQUIRED EDUCATION LEVEL
Mathematics: Master Degree or equivalent
Computer science: Master Degree or equivalent

REQUIRED LANGUAGES
ENGLISH: Excellent
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Skills/Qualifications
A Direção do CECOLAB deliberou abrir concurso de seleção internacional de Mestre para o
exercício de atividades de investigação, em regime de contrato de trabalho a termo incerto, ao
abrigo do Código do Trabalho. O presente aviso destina-se ao provimento um (1) lugar de
Mestre (Referência CECOLAB/26), no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro,
Convite nº CENTRO‐59‐2018-23: Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
- Laboratórios Colaborativos (COLAB), para o exercício de atividades de investigação e
desenvolvimento na área da Estatística, Matemática, Ciência de Dados ou áreas afins, em
regime de contrato de trabalho a termo incerto ao abrigo do Código do Trabalho, com vista à
execução de projetos e de prestação de serviços e, das ações de transferência de tecnologia
e conhecimento, aplicado ao contexto do uso inteligente de recursos. O candidato deve
possuir Mestrado nas áreas supramencionadas, conhecimentos em estatística aplicada à
ciência de dados, domínio oral e escrito da língua inglesa, proatividade e dinamismo.

Specific Requirements
São requisitos gerais de admissão a concurso os definidos no ponto anterior e requisitos
especiais: Mestrado em Estatística, Matemática, Ciência de Dados ou áreas afins;
conhecimentos em estatística aplicada à Ciência de Dados ; Domínio da Língua Inglesa;
Proatividade e dinamismo;
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Map Information

 Job Work Location  Personal Assistance locations

WORK LOCATION(S)

1 position(s) available at
AssociaçãoCECOLAB -
COLLABORATIVE
LABORATORY TOWARDS
CIRCULAR ECONOMY
Portugal
Lagares da Beira
3405
Rua Nossa Sr.ª da Conceição
n.º 2, 3405-155 Lagares,
Oliveira do Hospital

EURAXESS offer ID: 696712

Disclaimer:

 An official EU website

+

-

Leaflet | Map data © Google

http://leafletjs.com/
http://googlemaps.com/
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The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies
entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer,
who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.
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