
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

 

Título: Bolsa para Mestre em Health Information 

 

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

âmbito do projeto INFACT – Health Information Joint Action, financiado por fundos Europeus 

da DG SANCO, em curso no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova 

de Lisboa, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Ciências da Saúde; Saúde Pública Internacional e Informação de Saúde  

 

Requisitos de admissão: ………………………………………….………..………………..…….. 

Podem candidatar-se a esta bolsa para mestres nas áreas da Saúde Pública ou da Gestão 

de Informação. Dá-se preferência a candidatos com experiência na área da informação em 

saúde pública, mormente na área da análise e interpretação de dados, na apresentação e 

translação de evidência, capacitação de recursos humanos, bem como na 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 projeto. Esta bolsa vai focar-

se particularmente no apoio ao projeto INFACT, onde as competências de comunicação e 

bons conhecimentos de inglês são fundamentais. Privilegiamos interessados em desenvolver 

trabalho para doutoramento. 

 

Plano de atividades: …………………………………………………………………………………. 

A bolsa tem por objetivos a participação nas várias tarefas de investigação do projeto, em 

particular para apoiar o desenvolvimento dos estudos no terreno e acompanhar o 

desenvolvimento das atividades do WP6 - Strengthen EU countries health information 

capacity, nomeadamente o desenvolvimento do mapeamento da formação em informação 

para a saúde na Europa, do flagship training programme e da sua avaliação. Inclui ainda a 

participação em reuniões de trabalho; realização de revisão da literatura e escrita de 

documentos; recolha, tratamento e análise de dados, associados com as intervenções a 

desenvolver para o projeto, nomeadamente no apoio ao desenvolvimento, acompanhamento 

e avaliação de um de sistemas de informação de saúde pública para suportar o Flagship 

Training Programmme (utilizando a metodologia do Design Science Research). 

 

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, na UEI de Saúde Pública Internacional e Bioestatística, sob 

a orientação científica do Doutor Luís Velez Lapão, Investigador Auxiliar. 

 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 24 meses, com início previsto em 1 de 

setembro de 2018. 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. O pagamento é efetuado por transferência bancária. 

 

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

A seleção 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. 

 

Composição do Júri de Seleção:  

A composição do júri é a seguinte: 

 Presidente: Doutor Luís Velez Lapão, IHMT da UNL; 

 1.º Vogal: Doutor Paulo Ferrinho, IHMT da UNL; 

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

 Vogal Suplente: Doutora Zulmira Hartz, IHMT da UNL. 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada por nota final. Toda a informação relevante será 

publicitada no site do Instituto – http://www.ihmt.unl.pt – e os candidatos notificados dos 

resultados através de correio eletrónico. Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados 

através do endereço eletrónico luís.lapao@ihmt.unl.pt. 

 

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

se aberto no período de 27 de julho a 10 de agosto de 2018. 

 

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


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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos:  

a) Certidões de Habilitações Académicas; 

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

c) Curriculum vitae pormenorizado, contendo as publicações relevantes para o concurso (máximo 10 

páginas);  

d) Carta de motivação justificando o seu interesse em participar no estudo. 

 

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, durante o período em que o concurso está 

aberto: 

Doutor Luís Velez Lapão 

Anúncio Ref.ª: INFACT 2 

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 

 

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, 26 de julho de 2018. 

 


