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Uma vaga para Bolsa de Posdoc (BPD) 

 

Encontra-se aberto um concurso para a atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento 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: 

Sociologia ou afim. 
 

2. REQUISITOS DE ADMISSÃO: 

2.1. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

 Doutoramento em Sociologia; 

 Bom domínio da língua inglesa; 

 Disponibilidade para dedicação exclusiva; 

 Participação ativa em projetos de investigação. 

 

2.2. COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS 

 Publicações nacionais e internacionais nas áreas da sociologia urbana, do 

desenvolvimento sustentável e do ambiente; 

 Experiência na gestão de projetos de investigação científica financiados por programas 

nacionais e internacionais; 

 Experiencia na elaboração de desenho e construção de instrumentos de investigação e 

pesquisa. 

 

3. PLANO DE ATIVIDADES: 

As atividades a desenvolver no âmbito deste projeto incluem: 

 Elaboração do desenho do estudo;  

 Levantamento, recolha e tratamento de dados; 

 Análise estatística descritiva e inferencial dos dados; 

 Elaboração de relatório e publicações; 

 Interação com instituições internacionais na área da saúde e cooperação. 

 
4. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL: 

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 

http://www.ghtm.ihmt.unl.pt/
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
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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, disponível em http://www.ihmt.unl.pt. 

 
5. LOCAL DE TRABALHO: 

O trabalho será desenvolvido no GHTM/IHMT/UNL.  

 

6. DURAÇÃO DA BOLSA: 

A bolsa terá a duração de 6 meses. O contrato de bolsa poderá ser renovado no máximo até ao 

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

 
7. VALOR DO SUBSÍDIO DE MANUTENÇÃO MENSAL: 

O montante da bolsa corresponde a € 1.495, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas 

diretamente pela FCT, I.P. no País (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), acrescido de 

Seguro Social Voluntário no valor legal em vigor. 

 

8. MÉTODOS DE SELECÇÃO: 

8.1 – A seleção do candidato será feita mediante avaliação curricular, a qual poderá ser 

complementada, a título de esclarecimento, por entrevista, se o júri o considerar 

necessário. 

8.2 - A classificação final dos candidatos deverá ser obtida, de acordo com a aplicação da 

seguinte fórmula: 

CF = AC + E* (se aplicável) 

 
onde: 

CF = Classificação Final  

AC = Avaliação Curricular (Experiência Académica + Experiência Profissional + Experiência 

investigação + Outros fatores relevantes) 

E = Entrevista  

 

*Em caso de o júri deliberar a necessidade de entrevista, esta terá uma ponderação de 50%. 

 

 
9. COMPOSIÇÃO DO JÚRI DE SELECÇÃO: 

- Presidente: Prof. Doutor Henrique Silveira, Professor Catedrático, GHTM/IHMT 

- Vogal: Prof. Doutora Zulmira Hartz, Professora Catedrática, GHTM/IHMT 

- Vogal: Prof. Doutora Sónia Dias, Professora Associada, GHTM/IHMT  

- Vogal: Sofia Santos, Coordenadora do Gabinete de Projetos GHTM/IHMT 

 

http://www.ihmt.unl.pt/
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
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10. FORMA DE PUBLICITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS: 

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

obtida, afixada em local visível e público do IHMT/UNL, sendo todos os candidatos(as) 

notificados através de e-mail. 

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

O concurso encontra-se aberto no período de 17 a 28 de abril de 2017. 

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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: 

 Carta de motivação; 

 Curriculum vitae; 

 Cópia dos certificados com classificações se aplicável; 

 Cópia do cartão de identificação ou passaporte conforme aplicável. 

 Nome, afiliação, endereço de e-mail e número de telefone de 2 referees (não obrigatório); 

 
11.2 - 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. 

 
11.3 - 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. 

 
Nota: Todos os documentos enviados por e-mail para a morada abaixo indicada deverão 

ter a extensão .doc ou .pdf e ter o assunto preenchido com a referência do anúncio. 

 
12. As candidaturas deverão ser enviadas para:  

 
a/c GHTM 

Anúncio Ref.ª: GHTM – BPD Sociologia 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

Rua da Junqueira, 100 

1349-008 Lisboa 

e-mail: sofiasantos@ihmt.unl.pt  

 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 31 de março de 2017. 
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