EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D
Título: 1 Bolsa de pós-doutoramento

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de pós-doutoramento
(BPD) no âmbito do projeto Estudo de Análise do significado do Território do
Eixo Cacilhas - Almada Velha - Cristo Rei para a Câmara Municipal de Almada no
Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA) da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, nas seguintes condições:

Área Científica: Estudos Urbanos

Requisitos de admissão: Doutoramento em Estudos Urbanos. Licenciatura em
arquitetura paisagista.
Experiência em investigação e metodologias de avaliação de uso e perceção de espaço
público.
Experiência em análise de dados de investigações qualitativas e quantitativas.

Plano de trabalhos: Participação em todas as fases do Estudo de Análise do significado
do Território do Eixo Cacilhas - Almada Velha - Cristo Rei.
Participação no desenho e aplicação de uma metodologia de recolha de informação
junto dos diversos utilizadores do espaço público.
Participação na conceção, aplicação e análise de entrevistas.
Participação na conceção, aplicação e análise de um inquérito.

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 2010.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CICS.NOVA – FCSH sob a
orientação científica da Doutora Madalena Corte-Real.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 5 meses, com início previsto em 1 de
Fevereiro 2018. O contrato de bolsa não poderá ser renovado.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1495,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão avaliação curricular.

Composição do Júri de Seleção: Doutora Madalena Corte-Real (Presidente), Doutora
Marianna Monte (Vogal), Dr. Luís Manata (Vogal) e Doutor Gonçalo Antunes (Vogal
Suplente).

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação
serão publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente afixada em local visível e
público do CICS.NOVA sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso
encontra-se aberto no período de 07 a 21 de janeiro de 2019.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta
de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado
de habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes.
As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período 10.00 –
18.00 (horário de expediente) na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio
para Av. de Berna, 26-C, 1069-061 LISBOA - Portugal.

