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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa:
Bolsa de Iniciação de Investigação Científica (BIC), Estudante do 1.º Ciclo 

Referência: FCSH/E-GEO - Pest-OE/SADG/UI0161/2014 (BIC) 

Área científica genérica: Geography 

Área científica específica:

Resumo do anúncio:

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas abre concurso para a atribuição de (1) Bolsa 
(BIC) no âmbito do projecto Projecto Estratégico do e-GEO - CENTRO DE GEOGRAFIA E 
PLANEAMENTO REGIONAL, com o apoio financeiro da FCT/MEC através de fundos nacionais 
(PIDDAC). 

Texto do anúncio

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de (1) Bolsa (BIC) no âmbito do projecto 
Projecto Estratégico do e-GEO - CENTRO DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL, (Pest-
OE/SADG/UI0161/2014), com o apoio financeiro da FCT/MEC através de fundos nacionais 
(PIDDAC), nas seguintes condições:
Área Científica: Geografia e Planeamento Regional

Requisitos de admissão: Frequência da Licenciatura em Geografia e Planeamento Regional; 
Conhecimentos na área dos Sistemas de Gestão de Bases de Dados; Fluência em língua 
inglesa.

Plano de trabalhos: A unidade de investigação e-GEO Centro de Estudos de Geografia e 
Planeamento Regional segue uma estratégia de estruturação da informação existente sobre os 
seus investigadores, os projetos onde se inserem, as publicações resultantes dos trabalhos 
desenvolvidos e a informação produzida. Inserido nesta estratégia, pretende-se desenvolver 
um Sistema de Gestão de Bases de Dados onde será armazenada toda esta informação. A 
tecnologia a utilizar deve respeitar os seguintes critérios: robustez, transparência, 
independência de qualquer Sistema Operativo e deve respeitar o Regulamento Nacional de 
Interoperabilidade Digital – RNID (http://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/21600/0646006465.pdf). 

Enquanto os dois primeiros critérios são atingidos através da utilização de tecnologias de 
software livre e de código aberto, a transparência é também garantida através de um sistema 
de metadados que deve ser: (1) simples, (2) completo.

O bolseiro a contratar terá a possibilidade de desenvolver rotinas de importação/exportação 
que permitirá o sistema desenvolvido sobreviva as alterações de médio/longo prazo em 
termos de capital humano e tecnologia, sendo necessário: a) Desenvolver e implementar um 
Sistema de Gestão de Bases de Dados com base em tecnologias de software livre e de código 
aberto (preferencialmente SQLite – https://sqlite.org/); b) Executar a migração da informação 
armazenada para o SGBD, em quatro módulos distintos: investigadores, publicações, 
projetos, informação; c) Articular o módulo do SGBD ”publicações” com a plataforma 
Mendeley; d) Elaborar um manual de boas práticas a ser utilizado por todos os investigadores 
do e-GEO; e) Participação em reuniões para apresentação e disseminação do projecto. 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do 
Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de 
Recursos Humanos 2013. https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no e-GEO - CENTRO DE GEOGRAFIA E 
PLANEAMENTO REGIONAL da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, sob a orientação científica do Professor Doutor Carlos Pereira da Silva.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em 02 de 
Junho 2014. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 60 meses, apesar da 
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bolsa poder ser eventualmente renovada nunca poderá ser imputado o seu valor no projeto 
estratégico para além do período de elegibilidade do mesmo.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €385 mensais a 
pagar por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas 
directamente pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). 

Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: Critérios e 
ponderações: 

Ex.: Grau académico na área científica do projecto (média das disciplinas concluídas A); 
Competência científica/profissional (B); Adequação do perfil ao projecto a realizar (C);

Parâmetros de avaliação/Peso relativo na avaliação final Método de avaliação/ Pontuação 

A Formação académica 30% Avaliação curricular
B Competência científica/profissional 40% Avaliação curricular
C Adequação do perfil ao projecto a realizar 30% Carta de motivação * 

Todos os parâmetros serão valorados numa escala de zero a vinte valores.

*O júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais que 
considere necessários, sendo os candidatos admitidos a concurso serão oportunamente 
notificados, por correio electrónico, da data de realização da entrevista.

Composição do Júri de Selecção: Presidente: Carlos Pereira da Silva; 1º Vogal efectivo: 
António Rodrigues; 2º Vogal efectivo: Rui Pedro Julião; Vogal suplente: José António 
Tenedório. Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o 
presidente nas suas ausências.

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 
publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida ou outra, afixada 
no portal e em local visível e público do e-GEO - CENTRO DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO 
REGIONAL, unidade de investigação da FCSH/UNL, sendo o candidato(a) aprovado(a) 
notificado através de correio electrónico.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 
aberto entre 15 de Abril de 2014 e 29 de Abril de 2014.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Carta de motivação; Certificados de 
habilitações académicas; Outros certificados ou declarações comprovativos de habilitações e 
competências; Cópia de cartão de identificação; Curriculum Vitae detalhado.

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para secegeo@fcsh.unl.pt (com cc para 
Carlos Pereira da Silva [Director e-GEO] (cpsilva@fcsh.unl.pt)) com a referência “Pest-
OE/SADG/UI0161/2014 - Bolsa de Iniciação Científica” no assunto. 

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Data limite de candidatura: 29 April 2014 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas - CENTRO DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL 

Endereço:
Av. de Berna, 26 C 
Lisboa - 1069-061 
Portugal 

Email: secegeo@fcsh.unl.pt 

Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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