
 

 

 

Bolsa de Investigação (BI): uma vaga (Mestre) 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de Bolsa de investigação científica enquadrada no Projecto 

Observatório dos Transportes, no âmbito da actividade desenvolvida pelo Instituto de Dinâmica do Espaço da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Esta bolsa destina-se exclusivamente 

a quem tenha a Licenciatura e Mestrado na área da Geografia e Planeamento Regional ou Geografia. 

Tipo da bolsa:  

Bolsa de Investigação (BI) 

Área: 

Geografia 

Actividades a desenvolver: 

Objectivos: participar activamente na concepção e desenvolvimento de projecto de investigação na área dos 

Transportes e dos Sistemas de Informação Geográfica 

 
Actividades: desenvolvimento, implementação e exploração de Sistemas de Informação associados aos 
transportes no âmbito da actividade desenvolvida pelo Instituto de Dinâmica do Espaço da FCSH/NOVA.  
 

Orientação científica: 

Professor(a)/Doutor(a) JOAO ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA 

Local de trabalho: 

IDE - INSTITUTO DE DINÂMICA DO ESPAÇO 

Duração da(s) bolsa(s): 

Três meses 

Renovável? 

Sim 

Nº renovações permitidas: 

Não limitado 



Duração máxima de cada renovação: 

Seis meses 

Duração máxima total do contrato com renovações: 

Vinte e quatro meses 

Data de início do contrato (previsão) 

Novembro de 2013 

Valor do subsídio de manutenção mensal: 

€ 980,00 (novecentos e oitenta euros) 

Número de bolsas a atribuir: 

uma bolsa 

Requisitos de admissão a concurso:  

Licenciatura e Mestrado na área da Geografia e Planeamento Regional ou Geografia. 

Experiência de participação e desenvolvimento de projectos de investigação científica e aplicada nas áreas dos 

Transportes e dos Sistemas de Informação Geográfica. 

Domínio comprovado de utilização de Ferramentas SIG, nomeadamente do ArcGIS.  

Parâmetros de avaliação:  

Grau académico (A); média final de licenciatura e Mestrado (B); Experiência de participação e desenvolvimento 

de projectos de investigação científica e aplicada nas áreas dos Transportes e dos Sistemas de Informação 

Geográfica (C); competências e experiência ao nível da utilização das ferramentas SIG.  

Métodos de avaliação e seu peso relativo na avaliação final:  

Ex.:  

Parâmetros de avaliação 
Peso relativo na avaliação 

final 
Método de avaliação 

 Pontuação 

A 

(Nota Licenciatura x 0,25%) + 

(Nota Mestrado x 0,75%) 

35% Avaliação curricular 
Mestrado:         

B 35% Avaliação curricular 

C 30% Avaliação Curricular 

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

 

 

 



Composição do Júri do concurso: 

Presidente: JOAO ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA 

1º Vogal efectivo: MARIA JOSÉ ROXO 

2º Vogal efectivo: DULCE PIMENTEL 

Forma de divulgação dos resultados: 

Os resultados da avaliação serão divulgados, para audiência dos candidatos, no sítio da FCSH-UNL, até 10 dias 

úteis após a data limite de submissão de candidaturas. 

A decisão final do procedimento será comunicada aos candidatos por meio electrónico ou outro, nos termos 

previstos no Código do Procedimento Administrativo. 

Prazo de candidatura: 

O concurso encontra-se aberto entre 2 de Outubro a 17 de Outubro de 2013. 

Modo de apresentação e instrução das candidaturas: 

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

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

comprovativos considerados relevantes. 

A documentação deverá ser enviada para o Instituto de dinâmica do Espaço através do seguinte email: 

ide@fcsh.unl.pt 

 

Legislação e regulamentação aplicável: 

Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica aprovado pela Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto, alterada pelo 

Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto e Regulamento de Bolsas da FCSH.  

Financiamento: 

A bolsa será financiada através da verba do projecto “Observatório dos Transportes”  em cuja actividade se 

integra a bolsa posta a concurso. 

 


