
FACUlDADE DE CIENCIAS 
SOCIAlS E HUMANAS 

Balsa de lnvest igacao (BI): um a vaga 

Encontra-se aberto concurso para a atrtbuicao de Bolsa(s) de invest lgacao cientifi ca no am bi to do projecto 

EVALUATION OF THE MAIN ACHIEVEMENTS OF COHESION POLICY PROGRAMMES AND PROJECTS 

OVER THE LONGER TERM IN 15 SELECTED REGIONS (FROM 1989- 1993 PROGRAMMING PERIOD TO 

PRESENT), (No. 2011.CE.16.B. AT.015) , dese nvo lvido pelo E-GEO - CENTRO DE GEOGRAFIA E
 

PLANEAM ENTO REGIONAL.
 

Tipo da bolsa:
 

Ba lsa de lnv esti gacao (BI)
 

Projecto:
 

(No. 2011.CE.16.B.AT.015) - EVALUATION OF THE MAIN ACHIEVEMENTS OF COHESION POLICY
 

PROGRAMMES AND PROJECTS OVER THE LONGER TERM IN 15 SELECTED REGIONS (FROM 1989 


1993 PROGRAMMING PERIOD TO PRESENT)
 

Area Cientffica :
 

Geografia e Planeame nto Region al - Terrl torlo e Desenvo lvimento
 

Actividades a desenvolver:
 

Pret ende-se que a candid at o a selec cionar venha a apoiar nas activi dades de mvestigacao e desenvolvimento
 

na area da Geografia Economica e do Desenvol vimento Regional , com a seguint e resu mo de t ra balho: reco lha e 

analise de inforrnacao estat fst ica; rea lizacao de inqueri t os e entrevista s; e ap oio na elaboraca o do Relatorio . 

Objectivos : 

Avaliar as Princ ipais Nfvei s de Realila ~a o dos Programas e Proj ect os da Polft ica de Coesao nas Regii3 es Nort e e 

Algarve (desde 1989 ate aact ual idade) 

Orientacao cientifica: 

Professor (a)/ Doutor(a) Regina Salvado r 

Local de trabalho :
 

E-GEO - CENTRO DE GEOGRAFIA E PLANEAM ENTO RE GIONAL da Facul dade de Ciencias Sociais e Hum anas da
 

Univ ersid ade Nova de Lisboa.
 

Duracfio da(s) bolsa(s) :
 

Seis meses
 

Renovavel?
 

Sim
 

NQ renovac;:6es permitidas:
 

tres renova cces 

Duracao maxima de cada renovacao: 



Seis meses
 

Duracao maxima total do contrato com renovacoes:
 

Dewito meses
 

Data de inlclo do contrato (prevlsao)
 

1 de Junho de 2012 

Valor do subsidlo de manutencao mensal:
 

€ 980 ,00 (novec entos e oitenta euros)
 

Niimero de bolsas a atribuir:
 

uma bolsa
 

Requisitos de admlssao a concurso:
 

Mestrado em Geografia e Planeamento Regional- Variante 'T erritorio e Desenvolvimento"
 

Parametres de avallacao:
 

A avallacao dos candidatos sera baseada nos seguintes criterios por ord em de irnportancia: a) Qualidade do
 

curriculum do candidato; b) Adequacao do curriculum as necessidades do trabalho em qu estao 

Metodos de avallacao e seu peso relativo na avallacao final: 

A avallacao sera baseada nos para metros acima descritos. 

Composlcao do Juri do concurso: 

Presidente : Profe ssora Doutora Regina Salvador 

1Q Vogal efectivo : Doutor Jose Manuel Rodrigues Lucio 

2Q Vogal efectivo : Professora Doutora Maria Jose Roxo 

Vogal suplente: Doutor Jorge Ferreira 

Cabera ao prim eiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substitui r 0 presidente nas suas ausencias. 

Forma de dlvulgacao dos resultados: 

Os result ados da avaliacao serao divulgados por e-mail aos candidatos. 

Prazo de candidatura: 

o concurso encontra-se aberto entre 7 de Maio de 2012 e 18 de Ma io de 2012. 

Modo de apresentacao e lnstrucao das candidaturas: 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, at raves do envio de carta de candidatura 

acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de habllltacces e outros documentos 

comprovativos considerados relevantes. 



As candidaturas deverao ser entregues pessoalmente durante 0 perfodo da 9h as 12h e das 14h as 17h ou 

remetidas por correio para a morada a seguir indicada: 

a/c Prof. Doutora Regina Salvado r 

e-GEO, Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional 

Av. de Berna, 26- C 1069-061 lISBOA 

teglslacao e regulament acao apl lcavel: 

Lei nQ • 40/2004, de 18 de Agost o (Esta tuto do Boiseiro de lnvestlgacao Cientifica) ; Regulamento da Forma~a o 

Avancada e Ouallfl cacao de Recursos Hum anos 2011, pu blicado no Dlario da Republ ica, II sene, nQ 89, de 9 de 

Maio de 2011, em anexo ao Aviso n.Q 10406/20 11. 

Financiamento: 

o projecto em cuja actividade se integra a bo lsa posta a concurso e fina nciado a 100% pe la DG Regie- Comissao 

Europeia, Bruxelas. 


