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Uma vaga para uma bolsa BI  

 

Encontra-se aberto concurso para uma vaga de Bolsa de Investigação no âmbito do Centro de 

Investigação Global Health and Tropical Medicine, GHTM, UID/Multi/04413/2013, 

(http://www.ghtm.ihmt.unl.pt) financiado por fundos nacionais através de Fundação para a Ciência e 

Tecnologia/Ministério da Educação e Ciência, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 

Nova de Lisboa, IHMT/UNL, nas seguintes condições: 

 

1. ÁREA CIENTÍFICA: 

Gestão de Ciência e Tecnologia  

 

2. REQUISITOS DE ADMISSÃO: 

2.1. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

 Mestre nas áreas de gestão, ciências sociais, da vida e da saúde ou em áreas afins; 

 Experiencia em gestão e comunicação cientifica 

 Disponibilidade para iniciar contrato em janeiro/fevereiro de 2017; 

 Bom domínio da língua portuguesa e inglesa falada e escrita. 

 

2.2. COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS 

 Capacidade/experiência na elaboração de propostas de projetos;  

 Conhecimento das diferentes entidades finaciadoras nacionais e internacionais e seu 

funcionamneto; 

 Capacidade para comunicar ciência 

 Experiência anterior, em instituições de ensino superior ou instituições de investigação, na área 

apoio à gestão de projetos. 

 Capacidade, oral e escrita, de comunicar ideias de forma estruturada e clara; 

 Capacidade de analisar e interpretar documentos; 

 Capacidade de trabalhar em equipa. 

 

3. ATIVIDADES A DESENVOLVER: 

 Apoio à elaboração de propostas para financiamento;  

 Apoio à gestão documental de informação de referência, sua circulação e disseminação  

 Apoio às atividades de grupos de trabalho, consórcios e parcerias, nomeadamente na gestão e 

acompanhamento das reuniões de trabalho, eventos e preparação de informações de contexto de 

submissões e relatórios de progresso; 

 Apoio à Gestão e Administração de Projetos de Investigação em curso no GHTM. 

 

http://www.ghtm.ihmt.unl.pt/
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4. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL E VALOR: 

Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt; Regulamento de Bolsas de Investigação 

do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) aprovado pela FCT (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, available at 

http://www.ihmt.unl.pt/relatorios/estatutos-e-regulamentos/ 

 

5. LOCAL DE TRABALHO: 

O trabalho será desenvolvido no GHTM/IHMT/UNL. 

 

6. DURAÇÃO DA BOLSA: 

A bolsa terá a duração de 10 meses. O contrato de bolsa poderá ser renovado no máximo até ao 

termo do Projecto, não podendo, em qualquer caso, exceder no total 36 meses. 

 

7. VALOR DO SUBSÍDIO DE MANUTENÇÃO MENSAL: 

O montante mensal da bolsa corresponde a 980,00€ conforme tabela de valores das bolsas da FCT 

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

legal em vigor e o “Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica” 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro.phtml.en) 

 

8. MÉTODOS DE SELECÇÃO: 

Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular complementada por entrevista 

(presencial ou via Skype) aos primeiros candidatos selecionados numa primeira fase de avaliação. 

 

2 – A classificação final será obtida por: 

CF = AC + E 

 

onde: 

CF = Classificação Final  

AC = Avaliação Curricular (ponderação 50%) 

E = Entrevista (ponderação 50%) 

 

Os candidatos que não enviem a documentação obrigatória ou que não cumpram os requisitos mínimos 

serão excluídos. Para todos os outros será avaliado o Curriculum Vitae e a documentação complementar 

para seriação dos candidatos, numa escala de 0 a 20 valores, passando os quatro primeiros classificados 

a entrevista de seleção. 

 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
http://www.ihmt.unl.pt/relatorios/estatutos-e-regulamentos/
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro.phtml.en)
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Os métodos de seleção a utilizar serão: - Avaliação Curricular (50% de 0 a 20 valores), com base no 

Curriculum Vitae e carta de motivação, de carácter eliminatório se o resultado for inferior a 10 valores, e 

- Entrevista (50% de 0 a 20 valores).  

O júri poderá não atribuir a bolsa caso não seja encontrado candidato com o perfil considerado adequado. 

 

9. COMPOSIÇÃO DO JÚRI DE SELECÇÃO: 

Henrique Silveira, Presidente, Coordenador Cientifico do GHTM; 

Sofia Santos, Membro Efetivo, Coordenadora do Gabinete de Projetos; 

Paula Brás Costa, Membro Efetivo, Administradora do IHMT 

Isabel Maurício, Membro Efetivo, Coordenadora da linha temática EDEC; 

Sonia Dias, , Membro Efetivo, Coordenadora da linha temática HCTM; 

 

 

10. FORMA DE PUBLICITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS: 

Todos os candidatos(as) serão notificados através de e-mail. 

 

11. PRAZO DE CANDIDATURA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS: 

O concurso encontra-se aberto no período de 05 a 17 de janeiro de 2017. 

 

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

acompanhada dos seguintes documentos: 

 Carta de motivação; 

 Curriculum vitae datado e assinado; 

 Cópia dos certificados de habilitações (Doutoramento, mestrado, e outros) com classificações se 

aplicável; 

 Nome, endereço de e-mail e número de telefone de 2 referees; 

 Cópia do cartão de identificação ou passaporte conforme aplicável; 

 Outros documentos comprovativos considerados relevantes designadamente da capacidade 

demonstrada e da experiência comprovada. 

 

2. No caso de o candidato não conseguir obter os documentos comprovativos até ao termo do prazo de 

candidaturas, deverá substituí-los por declarações da sua responsabilidade e enviar os documentos 

oficiais logo que deles disponha. 

 

3. Sem prejuízo do ponto anterior, as candidaturas que à data da avaliação não se encontrem com todos 

os documentos necessários para que a mesma possa ser efetuada não são consideradas. 

 

As candidaturas deverão ser entregues por e-mail/correio ou pessoalmente durante o período entre as 

09h00 e as 18h00 na morada a seguir indicada: 
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a/c GHTM 

Anúncio Ref.ª: BI-GC-GHTM 

GHTM 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

Rua da Junqueira, 100 

1349-008 Lisboa 

e-mail: sofiasantos@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, 20 de dezembro de 2016. 

 


