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

Cargo/posição/bolsa:  
Bolsa de Investigação  
 
Referência: FCSH/e-GEO/BI  
 
Área científica genérica: Geography  
 
Área científica específica: 

 
Resumo do anúncio:  
 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação no 

âmbito do projecto AutoMAPticS – Cartografia Automática de Solos (PTDC/CS-

GEO/111929/2009), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES 

(PIDDAC).  
 

Texto do anúncio 
 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação 

no âmbito do projecto AutoMAPticS – Cartografia Automática de Solos 

(PTDC/CS-GEO/111929/2009), financiado por fundos nacionais através 

da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

Área Científica: Geografia 

Requisitos de admissão: Este concurso destina-se a mestres em 

Geografia, com experiência de investigação em Detecção Remota ou em 

Sistemas de Informação Geográfica 

  

Plano de trabalhos:  

Este projecto pretende completar a cobertura cartográfica de solos em 

Portugal à escala 1:100000 através de uma abordagem baseada na 

interpretação de factores fisiográficos, comparando dois métodos 

distintos. 

Os principais objectivos e trabalhos a desenvolver pelo bolseiro são: 

- Modelação dos solos-paisagem com base em Sistemas Periciais, 

nomeadamente através de métodos discretos e fuzzy, e a sua análise 

e respectiva validação 

O bolseiro deverá ao longo do período da bolsa: 

- Contribuir para a elaboração de artigos científicos e relatórios de 

progresso, em língua Portuguesa e Inglesa; 

- Apresentar resultados em reuniões nacionais e internacionais; 
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- Participar na produção de conteúdos um sítio dedicado na Internet 

para divulgação dos resultados do projecto; 

- Apoiar nas tarefas administrativas e de gestão do projecto. 

  

Factores de preferência: Capacidade de investigação demonstrada em 

modelação geográfica de elementos da paisagem e Processamento 

Digital de Imagens (incluindo classificação), através de participação em 

projectos e autoria de artigos e comunicações cientificas. Conhecimentos 

de cartografia de uso/ocupação do solo, incluindo métodos de avaliação 

da qualidade. Domínio de Sistemas de Informação Geográfica e software 

de Processamento Digital de Imagens. Fluência escrita e falada em inglês. 

  

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 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml) e Regulamento 

de Bolsas de Investigação Científica da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa  

  

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no e-GEO (Centro de 

Estudos de Geografia e Planeamento Regional), Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação 

científica do Prof. Doutor José António Tenedório. 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 18 meses, com início 

previsto em Outubro de 2011.  

  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa 

corresponde a €980, 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: O método de selecção a utilizar será a avaliação 

curricular, podendo eventualmente ser realizada uma entrevista para 

esclarecimentos adicionais.  

  

Composição do Júri de Selecção:  

Prof. Dr. José António Tenedório (Presidente do Júri) 

Doutora Inês Lopes da Fonseca (vogal)  

Prof. Dr. José Luís Zêzere (vogal) 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais 

da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final 

obtida, a ser afixada em local visível e público da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sendo o candidato(a) 

aprovado(a) notificado através de email. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O 
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concurso encontra-se aberto no período de 25 de Julho a 5 de Agosto de 

2011. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do 

envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos:  

- Carta de motivação;  

- Curriculum Vitae; 

- Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições 

exigíveis para o tipo de bolsa a que concorre, nomeadamente, certificado 

de habilitações; 

 - Fotocópia do documento de identificação (BI ou Passaporte); 

- Outros documentos considerados relevantes para a candidatura. 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para a/o a morada do 

e-GEO (Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional) abaixo 

indicada, a/c de Prof. Dr. José António Tenedório. 

e-GEO (Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional) 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

Av. de Berna, 26-C 

1069-061 Lisboa 

 
 

 
Número de vagas: 1  
 

Tipo de contrato: Informação não disponível  
 

País: Portugal  
 

Localidade: Lisboa  
 

Instituição de acolhimento: Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional  
 

 
Data limite de candidatura: 05 August 2011  
(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  
 

Email: npc@fcsh.unl.pt  
 

Website: http://www.fcsh.unl.pt  
 

 
 Top of page 

 

3. Habilitações académicas 
3. Required education Level 
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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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