
EDITAL  

Bolsa de Investigação para Licenciado(a) 
 

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

Licenciado(a) na área de Design e Comunicação Técnica e Científica, no âmbito do projeto 

“Healthy Development for All Children | Nascer Saudável: estudo prospetivo de avaliação 

da implantação de melhorias na atenção ao parto e nascimento em hospitais privados do 

Brasil”, como parte integrante do Plano de Trabalho do Convénio com a Fundação Oswaldo 

Cruz 2016-2018, e a decorrer no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 

Nova de Lisboa, nas seguintes condições: 
 

1. Área Científica: Design e Comunicação. 

2. Requisitos de admissão: Licenciatura em Design de Comunicação e experiência em 

design e comunicação técnica e científica nas áreas da saúde, ensino superior e apoio 

ao desenvolvimento. 

3. Plano de trabalhos:  

- Desenvolvimento da imagem das ferramentas de comunicação na área da Gestão do 

Conhecimento; 

- Apoio ao desenvolvimento de ferramentas úteis à disseminação e translação de 

conhecimento, com recurso a apresentações, vídeos, infografias, mind mapping e 

desenho de ícones; 

- Desenvolvimento gráfico de brochuras, folhetos, boletins, relatórios e cartazes de 

divulgação de atividades e projetos na área da Gestão do Conhecimento e Comunicação   

4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do 

Bolseiro de Investigação Científica), na sua redação atual e o Regulamento das Bolsas de 

Investigação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), publicado em anexo 

Regulamento n.º 229/2010, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 49, de 11 de março de 

2010, disponível em http://www.ihmt.unl.pt. 

5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Gabinete de Comunicação e 

Marketing do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, 

sob a orientação científica da Professora Doutora Zulmira Hartz. 

6. Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto a 10 de abril 

de 2016, eventualmente renovável até ao limite máximo de 36 meses.  

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 745,00 

€ (setecentos e quarenta e cinco euros), conforme tabela de valores das bolsas 

atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores) acrescido do pagamento do Seguro 

Social Voluntário no valor legal em vigor correspondente ao 1.º escalão. 

O pagamento será efetuado por transferência bancária.  
 

8. Métodos de seleção:  

Critérios de avaliação das candidaturas: 

A seleção do candidato será feita através dos métodos de seleção: Avaliação curricular e 

Entrevista (caso se verifique necessário). 

http://www.ihmt.unl.pt/
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores


- Na Avaliação curricular (AC) é valorada a nota final de conclusão da licenciatura e a 

experiência profissional em design e comunicação técnica e científica nas áreas da 

saúde, ensino superior e apoio ao desenvolvimento, designadamente em instituições de 

ensino superior e/ou de investigação científica, nos seguintes termos: 

Fórmula de classificação final sem entrevista: 

AC = Nota final de conclusão da licenciatura (50%) + Experiência profissional (50%) de 

acordo com a seguinte tabela: 

Nota final, no curso de Design de Comunicação, igual ou superior a 10 5% 

Nota final, no curso de Design de Comunicação, igual ou superior a 15 10% 

Experiência na área de Design e Comunicação Técnica e Científica 40% 

Experiência na área da Saúde 20% 

Experiência na área do Ensino Superior 20% 

Experiência na área do Apoio ao Desenvolvimento 10% 
 

 

- Na Entrevista (E), caso seja necessária, será apreciada a capacidade de comunicação, 

motivação, relacionamento interpessoal e capacidade criativa na área da bolsa. Os 

candidatos selecionados para Entrevista serão ordenados de acordo com a seguinte 

fórmula de classificação final: CF = AC (30%) + E (70%) 
 

9. Composição do Júri:  

Presidente - Professora Doutora Zulmira Hartz, Subdiretora do IHMT; 

Vogais efetivos:  

- Professora Doutora Maria do Rosário Oliveira Martins, Subdiretora do IHMT; 

- Professor Doutor Henrique Silveira, Subdiretor do IHMT; 

Vogal suplente:  

- Dr.ª Isa Alves, Responsável do Gabinete de Comunicação e Marketing. 
 

10. Divulgação dos resultados e notificação dos candidatos:   

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

obtida, afixada no átrio do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, sendo todos os 

candidatos(as) notificados através de e-mail, para o endereço eletrónico indicado no 

processo de candidatura. 
 

11. Forma de apresentação das candidaturas e prazo de candidatura:  

As candidaturas deverão ser apresentadas no período de 26 de fevereiro a 10 de março de 

2016. 
 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 

candidatura acompanhada dos seguintes documentos:  

- Curriculum vitae detalhado, atualizado e assinado pelo candidato(a); 

- Certificado de habilitações académicas com média final de conclusão do curso; 

- Portfolio online ou em formato .pdf 

- Carta(s) de referência (facultativo). 



No caso do candidato(a) não conseguir obter o certificado de habilitações até ao termo do 

prazo da candidatura pode substitui-lo por declaração da sua responsabilidade, com o 

correspondente conteúdo. A bolsa só poderá ser concedida após a receção do documento 

oficial.  

 

Serão excluídas as candidaturas apresentadas fora do prazo ou instruídas sem os 

documentos indicados acima.  
 

As candidaturas deverão ser enviadas por endereço eletrónico para: isa.alves@ihmt.unl.pt. 

Todos os documentos enviados por e-mail deverão ter a extensão .doc ou .pdf e ter o 

assunto preenchido com a referência do anúncio: “Candidatura a Bolsa para Licenciado(a) 

– Área de Design e Comunicação”. 

 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

mailto:isa.alves@ihmt.unl.pt

