EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE
I&D
Bolsa de Investigação para Mestre (BI): uma vaga
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Mestre
no âmbito do projeto LIFE+ BERLENGAS - CONSERVING THREATENED HABITATS AND
SPECIES IN BERLENGAS SPA THROUGH SUSTAINABLE MANAGEMENT, Código de Projeto
n.º 330458, cofinanciado pela Comissão Europeia no âmbito do contrato LIFE13
NAT/PT/000458, nas seguintes condições:
Área Científica: Geografia/Ciências do Ambiente
Requisitos de admissão:




Mestrado na área científica do projecto (ou em áreas afins), com média final não
inferior a 15 valores;
Experiência na recolha e tratamento de dados recolhidos através questionário
presencial;
Experiência no tratamento estatístico de dados, preferencialmente com recurso ao
programa Statistica.

Plano de trabalhos/objetivos: Atualização da base de dados do projeto sobre a visitação
da Berlenga; Tratamento dos dados de questionários recolhidos em 2017 e 2018; Recolha
e tratamento de informação que contribua para a avaliação socioeconómica da RNB;
Análise de relações entre os stakeholders previamente entrevistados; apoio na
organização de um workshop com stakeholders; Elaboração dos relatórios de atividades do
projeto; Apoio às atividades de gestão do projecto.
Legislação e regulamentação aplicável: a bolsa é atribuída ao abrigo da Lei Nº. 40/2004,
de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas
e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor.
www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar de
Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Socias e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa sob a orientação científica do Professor Doutor Carlos Manuel Prudente Pereira da
Silva.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de três meses, com início previsto em
março de 2018. O contrato de bolsa poderá ser renovável uma única vez, em que a
duração máxima da renovação será de três meses. Duração máxima total do contrato com
renovações: seis meses.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980
mensais, pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das

bolsas
atribuídas
diretamente
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

pela

FCT,

I.P.

no

País

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:

Parâmetros de avaliação
Pontuação

Peso relativo na
avaliação final

Método de avaliação

25%

Avaliação curricular

A

Formação académica

B

Experiência
técnica/científica

35%

C

Adequação do perfil
ao projecto a realizar

40%

Avaliação curricular +
Cartas de
Recomendação
Avaliação curricular +
carta de motivação*

Todos os parâmetros serão valorados numa escala de zero a vinte valores.
*O júri poderá recorrer a entrevista aos candidatos seriados nas 3 primeiras posições, no sentido de solicitar
esclarecimentos adicionais que considere necessários, sendo os candidatos oportunamente notificados, por correio
eletrónico, da data de realização da entrevista.

Composição do Júri de Selecção:
Presidente: Carlos Pereira da Silva
1º Vogal efetivo: Rui Pedro Julião
2º Vogal efetivo: Nuno Pires Soares
Vogal suplente: Maria José Roxo
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, para audiência dos candidatos através de lista ordenada por nota final obtida
afixada em local visível e público do CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de meio eletrónico 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 29/01/2018 a 09/02/2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos 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.
As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período 10h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h00 na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio registado para
Doutor Carlos Pereira da Silva, CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Avenida de Berna 26C
1069-061 Lisboa, ou para o endereço de email (cpsilva@fcsh.unl.pt) indicando no assunto
“Candidatura BGCT – LIFEBERLENGAS 2018”

