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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa:
Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) uma vaga 

Referência: FCSH / e-GEO - projecto Life+ Berlengas - Conserving threatened habitats and 
species in Berlengas SPA through sustainable management (BGCT) Mestrado 

Área científica genérica: Not available 

Área científica específica:

Resumo do anúncio:

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e 
Tecnologia (BGCT) no âmbito das actividades desenvolvidas pelo e-GEO - Centro de Geografia 
e Planeamento Regional no projecto Life+ Berlengas - Conserving threatened habitats and 
species in Berlengas SPA through sustainable management, Código de Projeto n.º330458. 

Texto do anúncio

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e 
Tecnologia (BGCT) no âmbito das actividades desenvolvidas pelo e-GEO - Centro de Geografia 
e Planeamento Regional no projecto Life+ Berlengas - Conserving threatened habitats and 
species in Berlengas SPA through sustainable management, Código de Projeto n.º330458, nas 
seguintes condições: 

Área Científica: Geografia/Ciências do Ambiente

Requisitos de admissão: 

• Mestrado ou Pós-graduação na área científica do projecto (ou em áreas afins), com média 
final não inferior a 16 valores; 
• Experiência na participação em projectos de investigação nacionais e internacionais; 
• Conhecimentos e experiência comprovada no âmbito da gestão de projectos e na 
coordenação de trabalho de equipas multidisciplinares; 
• Publicações na área científica do projeto; 

Plano de trabalhos/objectivos: Gestão do projecto: Proceder à elaboração e supervisão dos 
relatórios de actividades do projecto; Manter contactos regulares com a entidade financiadora 
e demais parceiros institucionais e académicos; Recolher informação de base relativa à zona 
de protecção especial das Ilhas Berlengas; Propor e coordenar as estratégias de amostragem 
e recolha de dados no âmbito das tarefas de monitorização de visitantes e avaliação 
socioeconómica da zona de protecção especial das Ilhas Berlengas; Coordenar as missões de 
trabalho de campo, bem como a recolha e tratamento de dados no âmbito do projeto. 

No âmbito da participação do e-GEO no projecto Life+ berlengas - Conserving threatened 
habitats and species in Berlengas SPA through sustainable management esta BGCT deve 
contribuir para caracterização dos visitantes e utilizadores turísticos e recreativos da zona de 
protecção especial das Ilhas Berlengas, concorrendo para a avaliação da capacidade de carga 
e para a caracterização socioeconómica deste território. 

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 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, sob a orientação científica do Professor Doutor Carlos Manuel Prudente Pereira da 
Silva. 

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de seis meses, com início previsto em Novembro de 
2014. O contrato de bolsa poderá ser renovável uma única vez, em que a duração máxima da 
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renovação será de três meses. Duração máxima total do contrato com renovações: Nove 
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: 

A: Formação académica: 25%: Avaliação curricular B: Competências científicas/profissionais: 
35%: Avaliação curricular + Cartas de Recomendação C: Adequação do perfil ao projecto a 
realizar: 40%: 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: Maria José Leitão Barroso Roxo 
2º Vogal efectivo: Rui Pedro de Sousa Pereira Monteiro Julião 
Vogal suplente: Teresa Alexandra Gonçalves dos Santos Silva 

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

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados da avaliação serão 
divulgados, para audiência dos candidatos, no sítio da FCSH-UNL, e no Portal do e-GEO, até 
30 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 e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 
aberto de 29 de Setembro a 10 de Outubro 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 em assunto: 
“Candidatura a BGCT – LIFE+ BERLENGAS”. 

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. 

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Data limite de candidatura: 10 October 2014 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas 

Endereço:
Av. de Berna, 26 C 
Lisboa - 1069-061 
Portugal 
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Email: secegeo@fcsh.unl.pt 

Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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