
          

 

Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT): uma vaga 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia no âmbito do 

projecto BIODIVERS  – CONSERVAÇÃO DOS HABITATS MARINHOS E CARACTERIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES SOCIOECONÓMICAS NO PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA / SÍTIO DE IMPORTÂNCIA 

COMUNITÁRIO ARRÁBIDA-ESPICHEL Código Projecto n.º 330398, desenvolvido pelo E-GEO - CENTRO DE 

GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL. 

Tipo da bolsa:  

Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) 

Projecto: 

BIODIVERS – CONSERVAÇÃO DOS HABITATS MARINHOS E CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

SOCIOECONÓMICAS NO PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA / SÍTIO DE IMPORTÂNCIA COMUNITÁRIO 

ARRÁBIDA-ESPICHEL 

Área Científica: 

Geografia/Ciências do Ambiente 

Actividades a desenvolver: 

Identificar e caracterizar stakeholders bem como as actividades económicas ligadas ao Parque Marinho 

Professor Luiz Saldanha; 

Construir, Carregar e Gerir uma Base de Dados Geográfica em software opensouce; 

Gerir e tratar Informação Geográfica em ambiente SIG 

Dinamizar acções de disseminação e divulgação dos resultados do projecto; 

Acompanhar e representar o e-GEO/FCSH-UNL nas reuniões e acções de funcionamento e gestão do Projecto, 

para as quais seja indicado pelo orientador científico do projecto; 

Objectivos: 

1. Caracterização da atividade socioeconómica ligada ao Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, através da 
realização de um estudo evolutivo prospectivo sobre a situação atual e tendências futuras;  
 
2. Identificação e caracterização dos stakeholders existentes no Parque Marinho com a criação de uma matriz 
de ações/interesses de stakeholders; 
 
3. Criação de um Sistema de Gestão de Base de Dados Geográficos, com base na informação já existente e a 
recolher, com a localização e área de actividades dos stakeholders, bem como identificação e localização de 
atuais e potenciais conflitos; 
 



          

4. Participar e dinamizar seminários de divulgação ao público sobre o Parque Marinho e a sua biodiversidade 

marinha. 

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): 

Doze meses 

Renovável? 

Não 

Nº renovações permitidas: 

n/a 

Duração máxima de cada renovação: 

n/a 

Duração máxima total do contrato com renovações: 

n/a 

Data de início do contrato (previsão) 

1 de Julho 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, Mestrado ou Pós-graduação na área científica do projecto, com média final não inferior a 15 

valores; 

Conhecimentos na área do Turismo Natureza em contexto de Áreas Protegidas 

Competências na área dos Sistemas de Informação Geográfica com software opensource 

Conhecimentos e Experiência comprovada no âmbito da gestão de projectos e coordenação de trabalho de 

equipas multidisciplinares; 

Parâmetros de avaliação:  



          

Formação académica (A); Experiência científica/profissional (B); Carta de motivação e Adequação do perfil ao 

projecto a realizar (C);  

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 
Experiência 

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 Manuel Prudente Pereira da Silva 

1º Vogal efectivo: António Manuel Colaço do Rosário Godinho Rodrigues 

2º Vogal efectivo: Teresa Alexandra Gonçalves dos Santos Silva 

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 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 16 e 30 de Maio 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; 



          

 Certificado 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 da Formação 

Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2011, publicado no Diário da República, II série, nº 89, de 9 de 

Maio de 2011, em anexo ao Aviso n.º 10406/2011.  

Financiamento: 

 Projecto BIODIVERS  – CONSERVAÇÃO DOS HABITATS MARINHOS E CARACTERIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES SOCIOECONÓMICAS NO PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA / SÍTIO DE IMPORTÂNCIA 

COMUNITÁRIO ARRÁBIDA-ESPICHEL / E-GEO - CENTRO DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL em cuja 

actividade se integra a bolsa posta a concurso é financiado pela SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, 

S.A. ao abrigo de protocolo de mecenato científico. 

 


