
BOLSA DE RECRUTAMENTO 

Professor adjunto convidado na Secção Autónoma de Investigação Operacional 

 

Aceitam-se candidaturas para inclusão numa “Bolsa de Recrutamento” para a 

lecionação da unidade curricular de Técnicas de Apoio à Decisão na Secção Autónoma 

de Investigação Operacional.  

 

Requisitos preferenciais:  

- Detentor do Grau de Doutor ou Título de Especialista em Sistemas de Informação; 

- Experiência de lecionação no ensino superior, de pelo menos vinte anos, na área da 

Investigação Operacional;  

- Experiência profissional relevante no contexto empresarial nas áreas acima 

mencionadas. 

 

Candidaturas:  

As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente do ISCAL e enviadas para a morada 

da instituição, por correio, sob registo e com aviso de receção até dia 23 de junho de 

2017. Deverão ser acompanhadas de curriculum vitae detalhado, com documentação 

comprovativa.  

 

Seleção:  

A seleção dos candidatos será feita com base na avaliação curricular complementada, 

se necessário, por entrevista.  

 

A presente publicação não implica a obrigatoriedade de contratação por parte do ISCAL.  

 

 

ISCAL, 08 de Junho de 2017 

  



BOLSA DE RECRUTAMENTO 

Assistente convidado na Secção Autónoma de Investigação Operacional 

 

Aceitam-se candidaturas para inclusão numa “Bolsa de Recrutamento” para a 

lecionação da unidade curricular de Investigação Operacional da Secção Autónoma de 

Investigação Operacional.  

 

Requisitos:  

- Licenciatura em Gestão de Empresas, com média igual ou superior a 14 valores 

(licenciatura pré-Bolonha); 

- Experiência de lecionação no ensino superior, de pelo menos vinte anos, na área da 

Investigação Operacional;  

- Experiência profissional relevante no contexto empresarial nas áreas acima 

mencionadas. 

 

Candidaturas:  

As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente do ISCAL e enviadas para a morada 

da instituição, por correio, sob registo e com aviso de receção até dia 23 de junho de 

2017. Deverão ser acompanhadas de curriculum vitae detalhado, com documentação 

comprovativa e fotocópia simples do documento de identificação.  

 

Seleção:  

A seleção dos candidatos será feita com base na avaliação curricular complementada, 

se necessário, por entrevista.  

 

A presente publicação não implica a obrigatoriedade de contratação por parte do ISCAL.  

 

 

ISCAL, 08 de Junho de 2017 

  
 

 

 


