
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

 
No âmbito do Projecto EEA Grants- 182DT3, com o título HAITool - A Toolkit to Prevent, 

Manage and Control Healthcare-Associated Infections in Portugal, financiado pela European 

Economic Area Grants (EEA Grants), aceitam-se candidaturas para a atribuição de uma Bolsa 

de Investigação para Mestre (BIM, de acordo com o Regulamento de Bolsas de Investigação 

do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 70, 

de 10 de Abril de 2007, alterado pelo Regulamento n.º 229/2010, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 49, de 11 de Março de 2010, disponível em http://www.ihmt.unl.pt). 

A bolsa tem por objectivos a participação nas várias tarefas de investigação do projecto, em 

particular na participação em reuniões de trabalho; realização de revisão da literatura; recolha, 

tratamento e análise de dados de serviços hospitalares, associados com as intervenções a 

desenvolver para reduzir as infecções hospitalares, nomeadamente no apoio ao 

desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de um de sistemas de informação de gestão e 

controlo de infecções hospitalares (utilizando a metodologia do Design Science Research). 

Duração da bolsa e remuneração: A bolsa terá início previsível no mês de Julho de 2016, 

com duração de 3 meses, prorrogável até Dezembro de 2016. O valor da bolsa é a 980 €, 

atribuído de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no País, acrescido de 

Seguro Social Voluntário no valor legal em vigor. O pagamento é efectuado por transferência 

bancária. 

Requisitos: Podem candidatar-se a esta bolsa mestres nas áreas de Engenharia e Gestão de 

Informação. Dá-se preferência a candidatos com experiência na área da engenharia 

informática, mormente na área da integração de sistemas, gestão de processos e 

implementação de sistemas de informação (Design Science Research Methodologies, gestão 

Agile, etc.) em unidades de saúde, ou similares, e que tenham experiência de investigação 

científica em áreas relevantes para o projecto. Esta bolsa vai focar-se particularmente na 

integração de sistemas de informação hospitalares relacionados com as infecções 

hospitalares, onde as competências em engenharia de sistemas de informação, bases de 

dados e integração são essenciais ao projecto. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 

Universidade Nova de Lisboa, na UEI de Saúde Pública Internacional e Bioestatística, sob a 

orientação científica do Prof. Doutor Luís Velez Lapão. 

Critérios de avaliação: A selecção dos candidatos terá em conta o mérito dos candidatos e 

será feita mediante avaliação curricular e entrevista, caso se justifique, a um máximo de 2 

candidatos que o júri, após análise curricular (Avaliação curricular = classificação do 

Mestrado/3 + Experiência de Trabalho e Investigação Científica na área x 2/3), entenda 

possuírem o perfil mais adequado à natureza das tarefas a desempenhar. 

Candidaturas e selecção: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante carta dirigida 

ao Presidente do júri do Concurso, com a seguinte documentação:  

a) Certidões de Habilitações Académicas; 

b) Cópia do documento legal de identificação e cópia do cartão de contribuinte; 

c) Curriculum vitae pormenorizado (máximo 10 páginas);  

d) Cartas de recomendação (opcional). 

e) Carta de motivação justificando o seu interesse em participar no estudo. 
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As candidaturas irão decorrer no período de 17 a 31 de Maio de 2016 (data do email). 

Data e forma de divulgação dos resultados: Toda a informação relevante será publicitada no 

site do Instituto – http://www.ihmt.unl.pt – e os candidatos notificados dos resultados através de 

correio electrónico. Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados através do endereço 

electrónico luís.lapao@ihmt.unl.pt. 

 

Envio das candidaturas: Doutor Luís Velez Lapão – Global Health and Tropical Medicine, 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Rua da Junqueira 100, 1349-008 Lisboa; e-mail: 

luis.lapao@ihmt.unl.pt. 
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