
EDITAL PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação de Mestre no âmbito 

do projeto “Acesso Aberto da coleção bibliográfica de Medicina Tropical e Saúde Pública do IHMT: 

a interoperabilidade com as plataformas OJS e RCAAP para o acesso ao conhecimento (REF: 

MEDTROP_CGIC)” em curso no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova 

de Lisboa, nas seguintes condições: 

Área Científica: Ciências da Vida e da Saúde: Saúde Pública  

 
Requisitos de admissão: O Bolseiro deverá estar habilitado com um mestrado em Ciências 

Documentais, na variante de biblioteca e documentação complementado com habilitações 

académicas na área de arquivística e experiência profissional mínima de 6 anos na área das 

bibliotecas de saúde. São ainda fatores preferenciais: i) Competências avançadas de pesquisa 

nas áreas de saúde pública internacional, medicina tropical, epidemiologia, entomologia,  

bioestatística e história da medicina, recorrendo ao uso de bases de dados de descoberta e de 

livre acesso; ii) o domínio do uso de plataformas tecnológicas interoperáveis com o repositório 

de Open Access RCAAP: PURE; OJS; RUN bem como das políticas de copyright plasmadas na 

base de dados SHERPA/RoMEO; iii) a utilização de ferramentas informáticas na área de ciências 

documentais para biblioteca e arquivos nomeadamente DOCWEB3  e InArte; iv) experiência na 

organização de eventos, seminários e conferências científicas bem como exposições e mostras 

bibliográficas; v) boa compreensão das línguas inglesa e francesa. 

 
Plano de atividades: O bolseiro executará pelo período de doze meses as seguintes atividades: 

i) Recolha de dados e organização de documentação de modo a tornar acessível a coleção de 

medicina tropical e saúde pública da Biblioteca IHMT composta por artigos em separatas do 

Anais do IHMT e outra produção científica institucional através de plataformas de acesso aberto 

nomeadamente RCAAP, RUN e OJS. 

ii) Integração dos artigos científicos dos Anais do IHMT na plataforma OJS - Open Journal System 

e gestão da plataforma de acordo com a política editorial da revista. 

iii) Gestão da interoperabilidade de plataformas PURE/RUN no âmbito dos artigos científicos 

institucionais produzidos pelos investigadores do IHMT garantindo o seu depósito nas coleções 

do RUN e a verificação das permissões de copyright em articulação com a base de dados 

SHERPA/RoMEO. 

iv) Recuperação e difusão da informação garantindo um apoio efetivo no acesso e utilização das 

fontes de informação disponíveis através de sessões de literacia de informação e ciência cidadã, 

direcionadas para perfis específicos de utilizadores (alunos, investigadores e cidadãos). 



v)Seleção, tratamento arquivístico e digitalização de documentação avulsa de carácter histórico 

com interesse para as áreas da medicina tropical, epidemiologia, entomologia, história da 

medicina e saúde pública internacional. 

vi) Elaboração de índices remissivos de publicações e glossários. 

vii) Organização de iniciativas culturais, nomeadamente exposições bibliográficas e documentais, 

seminários colóquios e conferências. 

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

de Investigação Científica); 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, disponível em http://www.ihmt.unl.pt. 

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

Universidade Nova de Lisboa, no Centro de Gestão de Informação e do Conhecimento (CGIC), 

sob a orientação científica da Doutora Paula Cristina Sousa Saraiva. 

 
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 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. 

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

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

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores), acrescido de Seguro Social Voluntário no valor 

legal em vigor.  

 
Métodos de selecção: os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: 

1. Avaliação curricular (70%): adequabilidade das habilitações literárias; conhecimentos e 

experiência profissional (conhecimentos de arquivística; experiência profissional no âmbito dos 

repositórios científicos e bases de dados de acesso aberto. conhecimentos na área das 

bibliotecas de saúde nomeadamente no âmbito da medicina tropical e saúde publica 

internacional). 

2. Entrevista (30%): Aferição dos conhecimentos e experiência pretendidos; motivação para 

o desenvolvimento das funções propostas.  

 A entrevista será efetuada aos 3 candidatos melhor classificados, após avaliação curricular. 

 
Composição do Júri de Selecção:  

Presidente do Juri: Professor Doutor Paulo Ferrinho (Diretor do IHMT e do CGIC) 

1ª vogal efetivo: Doutora Paula Saraiva (Coordenadora do CGIC e do Projeto) 

2º Vogal efetivo: Professora Doutora Zulmira Hartz (Professora catedrática convidada do IHMT) 

Vogal suplente: Professora Doutora Marta Temido (Subdiretora do IHMT) 

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


 

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 notificados através de email. 

 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto no período de 06/07/2018 a 19/07/2018. 

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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de 

habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes. 

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 com a seguinte referência: MEDTROP_CGIC 

para o e-mail: paula.saraiva@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, 05 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 


