Concurso de Bolsas de Integração na Investigação
Ciência 2008 - 2ª Fase
O Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica CEMAPRE (http://cemapre.iseg.utl.pt)
oferece 7 Bolsas de Integração na Investigação para estudantes do 1º ciclo do Ensino Superior. Os bolseiros
serão integrados em projectos de investigação orientados por um membro do centro. As bolsas são financiadas
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
O CEMAPRE é um centro de investigação sedeado no Departamento de Matemática do ISEG- Instituto Superior
de Economia e Gestão, a mais antiga escola de Economia em Portugal, parte da Universidade Técnica de
Lisboa. O centro é uma unidade de formação científica fundada em 1984, desenvolvendo as suas actividades
nas seguintes áreas:
Econometria e Séries Temporais
Ciências Actuariais e Probabilidade Aplicada
Matemática Financeira
Sistemas Dinâmicos
Análise Estocástica
Estatística Bayesiana
Investigação Operacional
Segurança de Informação e Criptografia Aplicada

Os candidatos deverão ser alunos do 1º ciclo do ensino superior com bom desempenho escolar, inscritos em
qualquer instituição nacional do ensino superior público ou privado. Durante o processo de selecção, os
candidatos poderão ser entrevistados.
Após aprovação pela FCT, as bolsas terão a duração de 1 ano, não renovável, e incluem um subsídio mensal de
140 Euro. No final do período da bolsa o bolseiro terá que elaborar um relatório e apresentá-lo em sessão
pública. Serão estabelecidos acordos para a creditação (ECTS) do trabalho realizado pelos estudantes.
Consulte a lista de projectos propostos em http://cemapre.iseg.utl.pt/jobs/bii/
Como concorrer:
Envie os seguintes documentos:
- Curriculum Vitae, incluindo listagem das notas já obtidas na licenciatura.
- Carta de intenção (máx. 500 palavras), incluindo os interesses científicos e o projecto proposto – ver
http://cemapre.iseg.utl.pt/jobs/bii/
por email para cemapre@iseg.utl.pt ou por correio para:
CEMAPRE
Rua do Quelhas 6
1200-781 Lisboa
A data limite para candidaturas é 30 de Junho de 2009. Os candidatos seleccionados deverão iniciar actividades
a 1 de Outubro 2009.
Para outras informações consultar http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/concursos/BII.

