
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

 

Concurso para atribuição de 1 bolsa de Investigação para Mestre 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Mestre no âmbito do 

Projeto RH-PALOP – Recursos Humanos da Saúde nos Países Africanos de Expressão Portuguesa, 

financiado por fundos do IHMT, em curso na Unidade de Ensino e Investigação de Saúde Pública 

Internacional e Bioestatística, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de 

Lisboa, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: 

Saúde Internacional – Recursos Humanos da Saúde 

 

Requisitos de admissão: O bolseiro deverá ter um Mestrado e ser licenciado em Medicina ou 

Enfermagem até à data da apresentação da candidatura, experiência de trabalho de investigação em 

ambiente de trabalho e experiência com auxiliares de saúde.  

 

Plano de atividades: Apoio a trabalhos de Investigação sobre Recursos Humanos em geral nos PALOP 

e sobre formação de profissionais de saúde, em particular, nomeadamente de auxiliares de saúde e sua 

futura inserção no mercado de trabalho. 

 

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

Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 

2010; Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) 

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. 

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Unidade de Ensino e Investigação de Saúde Pública 

Internacional e Bioestatística, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de 

Lisboa, sob a orientação científica do Professor Doutor Paulo Ferrinho. 

 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em 1 de janeiro de 

2017, renovável até ao máximo de 12 meses. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 980,00, conforme 

tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

http://www.ihmt.unl.pt/


(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), acrescido de Seguro Social Voluntário no valor legal em 

vigor correspondente ao 1.º escalão. 

O pagamento será efetuado por transferência bancária. 

 

Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e 

entrevista. 

 

Composição do Júri de Selecção: 

Presidente: Professor Doutor Paulo Ferrinho, IHMT da UNL; 

1.º Vogal: Professor Doutor Jorge Simões, IHMT da UNL; 

2.º Vogal: Professora Zulmira Hartz, IHMT da UNL; 

Vogal Suplente: Professora Doutora Sónia Dias, IHMT da UNL. 

 

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 Instituto 

de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, sendo todos os candidatos (as) 

notificados através de correio eletrónico. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 03/11/2016 a 16/11/2016. 

 

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

acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificados de habilitações e outros 

documentos comprovativos, considerados relevantes. 

 

As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail, ao cuidado do Secretariado da direção 

secretariadodireccao@ihmt.unl.pt 

 

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

preenchido com a referência do anúncio. 

 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 31 de outubro de 2016. 
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