
 

 

 

 

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE  
PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D 

 
Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) 

 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de u m a  Bolsa (BGCT) no âmbito do projecto e-GEO, 
(ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA SERRA DA ARRÁBIDA), nas 
seguintes condições: 
 
Área Científica: Geografia/Ciências do Ambiente 
 
Requisitos de admissão:  
 

• Licenciatura, Mestrado ou Pós-graduação na área científica do projecto (ou em 
áreas afins), com média final não inferior a 15 valores; 
• Competências na área dos Sistemas de Informação Geográfica, Ordenamento do 
Território; 
• Conhecimentos e experiência comprovada no âmbito da gestão de projectos e na 
coordenação de trabalho de equipas multidisciplinares; 

 
Plano de trabalhos: No âmbito da participação do e-GEO no projecto ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA 
CAPACIDADE DE CARGA DA SERRA ARRÁBIDA, esta BGCT deve contribuir para a identificação e 
caracterização dos utilizadores turísticos e recreativos e para a avaliação da capacidade de carga 
deste território, devendo ajudar a identificar mais-valias e conflitos de utilização associados às 
actividades mais comuns 
 
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 do(a) Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, sob a orientação científica do Professor(a)/Doutor(a) Carlos Pereira da Silva. 
 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de três meses, com início previsto em Julho de 2014. 
O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de dezoito meses. 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980 mensais, 
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:  
 

Parâmetros de avaliação Peso relativo na 
avaliação final 

Método de avaliação 
 Pontuação 

A Formação académica 30% Avaliação curricular 

B 
Competências 

científicas/profissionais 
40% 

Avaliação curricular + 
Cartas de Recomendação 

C 
Adequação do perfil ao 

projecto a realizar 
30% 

Avaliação curricular + 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 oportunamente notificados, por correio electrónico, da data de realização da 
entrevista. 

Composição do Júri de Selecção:  
 
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 de Sousa Pereira Monteiro Julião  
 
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 p o r n o t a f i n a l o b t i d a  afixada em local visível e público do(a) 
e-GEO Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional, sendo o candidato(a) aprovado(a) 
notificado através de e m a i l . 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto 
entre 26 de maio de 2014 e 9 de junho de 2014. 
 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio registado para o Professor Doutor Carlos 
Pereira da Silva ou por correio electrónico para secegeo@fcsh.unl.pt (com cc para Carlos 
Pereira da Silva [Director e-GEO] (cpsilva@fcsh.unl.pt) com a referência: BGCT – 330409 / 
ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DA SERRA ARRÁBIDA no assunto.  
   
A candidatura deve conter obrigatoriamente os seguintes documentos:  
 

• Carta de motivação; 

• Cartas de Recomendação (opcional, no máximo 2); 

• Certificado de habilitações académicas;  

• Outros certificados ou declarações comprovativos de habilitações e competências, nomeadamente 
certificados de cadeiras de licenciatura ou de mestrado;  

• Cópia de cartão de identificação;  

• Curriculum Vitae detalhado. 


