
 

 

Bolsa de Investigação (BI): uma vaga 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de Bolsa(s) de investigação científica no âmbito do projecto Floods – CBA,  
Knowledge Platform for assessing the costs and benefits of flood prevention measures , 330388, desenvolvido 

pelo E-GEO - CENTRO DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL, unidade de investigação da FCSH/UNL 

Tipo da bolsa:  

Bolsa de Investigação (BI) 

Projecto: 

330388 – Floods CBA - Knowledge Platform for assessing the costs and benefits of flood prevention measures 

Área Científica: 

Geografia  

Actividades a desenvolver: 

O candidato deverá desenvolver as seguintes actividades: 
 
a) Participação na gestão do projecto e colaboração na produção de relatórios.   

b) Elaboração e tratamento de questionários a aplicar aos stakeholders envolvidos 

c) Produção e tratamento de informação geográfica, nomeadamente bases de dados em  ambiente SIG. 

d) Participação em reuniões para apresentação e disseminação do projecto.  

Objectivos: 

 O projecto FLOOD-CBA visa a criação de uma plataforma de conhecimento sustentável para o uso das partes 
interessadas que lidam com a análise de custo-benefício das medidas de prevenção de inundações em 
diferentes contextos socioeconómicos dentro da UE. 
 O projecto pretende: 
a) Facilitar a recolha, avaliação e troca de informações entre autoridades responsáveis, serviços técnicos e 
comunidade científica, bem como proporcionar visão geral e detalhada sobre os modelos atuais e boas práticas; 

b) Consolidar metodologias, fontes de informação e melhorar a comparabilidade dos resultados da Análise 
Custo-Benefício; 

c) Fortalecer o desempenho dos mecanismos de prevenção existentes, em particular nos países participantes no 
projecto; 

d) Promover a cooperação transnacional dos órgãos competentes toda a Europa.  

 



Orientação científica: 

Professor(a)/Doutor(a) Carlos Pereira da Silva 

Local de trabalho: 

E-GEO - CENTRO DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa. 

Duração da(s) bolsa(s): 

6 Meses 

Renovável 

Não 

Nº renovações permitidas: 

n/a 

Duração máxima de cada renovação: 

N/a 

Duração máxima total do contrato com renovações: 

6 Meses 

Data de início do contrato (previsão) 

Novembro de 2013 

Valor do subsídio de manutenção mensal: 

De acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia. (745.00€/mês – BI para Licenciado) 

Número de bolsas a atribuir: 

uma bolsa 

Requisitos de admissão a concurso:  

 Licenciatura em Geografia; 

 Experiência na participação de projectos de ID 

 

Parâmetros de avaliação:  

Ex.: Grau académico na área científica do projecto (A); média final de licenciatura (B); competências na inserção e 
tratamento de dados em bases informatizadas (C); conhecimentos de Inglês (D); interesse pelo projecto (E) 

Métodos de avaliação e seu peso relativo na avaliação final:  

 



    

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 + 

Entrevista* 

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

*Os candidatos admitidos a concurso serão oportunamente notificados, por correio electrónico, da data de realização da 
entrevista. 

Composição do Júri do concurso: 

Presidente: Carlos Pereira da Silva 

1º Vogal efectivo: Maria José Roxo 

2º Vogal efectivo: José António Tenedório 

Vogal suplente: Rui Pedro Julião 

Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o presidente nas suas ausências. 

Forma de divulgação dos resultados: 

Os resultados da avaliação serão divulgados, para audiência dos candidatos, no sítio da FCSH-UNL, até 15 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 17 de Outubro de 2013 e 30 de Outubro de 2013. 

Modo de apresentação e instrução das candidaturas: 

Envio do processo de candidatura, em correio registado, para Doutor Carlos Pereira da Silva, e-GEO, Centro de Estudos de 
Geografia e Planeamento Regional, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Avenida de 
Berna 26C 1069-061 Lisboa 

A candidatura deve conter obrigatoriamente os 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 

 



Legislação e regulamentação aplicável: 

Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento de Bolsas da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas.  

Financiamento: 

Projecto Floods – CBA; Knowledge Platform for assessing the costs and benefits of flood prevention measures. Financiado 
pela Direcção-Geral da Ajuda Humanitária e da Protecção Civil (ECHO), Comissão Europeia, ao abrigo do Instrumento 
Financeiro da Protecção Civil. Projecto nº  ECHO/SUB/2012/638445 

 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 16 de Outubro de 2013 

 


