
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

 

Concurso para atribuição de Bolsa de Investigação para Licenciado (1 vaga) 

 

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

âmbito do projeto intitulado: “ARBOMONITOR: O vetor de Dengue, Chikungunya e Zika na 

Europa: otimização para a vigilância e controlo vetorial de custo eficiente”, financiado pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com a referência PTDC/BIA-OUT/29477/2017, em 

curso no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, nas 

seguintes condições: 

 

Área Científica: Biologia/Geografia  

 

Requisitos de admissão: Licenciatura em Biologia, Geografia e áreas afins com 

conhecimentos sólidos em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e modelação espacial. 

Valorizam-se competências no domínio da análise estatística e domínio dos softwares 

ARCGIS, QGIS ou R.  

 

Plano de atividades: o bolseiro irá colaborar nas seguintes atividades: recolha de dados 

geográficos vetoriais e matriciais a partir de fontes de dados online; implementação de rotinas 

de análise e modelação espacial em ambiente SIG; produção de cartografia e auxílio à 

elaboração de textos científicos e documentação técnica no âmbito do projeto. 

 

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 Geografia e Ordenamento do 

Território da Universidade de Lisboa e no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 

Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação científica dos Professor César Capinha e 

Doutor Hugo Rebelo, e coorientação do Professor Doutor João Pinto. 

 

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


Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 14 meses, com início previsto em fevereiro de 

2019. 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 €745,00, 

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

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

experiência em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e modelação espacial; 

competências em análise estatística; domínio dos softwares ARCGIS, QGIS ou R. 

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

o desenvolvimento das funções propostas. A entrevista será efetuada aos candidatos 

melhor classificados, após avaliação curricular. 

 

Composição do Júri de Seleção 

 Presidente: Doutor João Pinto, Professor Auxiliar com Agregação, IHMT/UNL; 

 Vogal efetivo: Doutor Hugo Rebelo, Investigador Doutorado, CIBIO-InBIO/UPorto; 

 Vogal efetivo: Doutor César Capinha, Professor Auxiliar Convidado, IGOT, ULisboa; 

 Vogal efetivo: Doutor Francis Schaffner, Investigador Associado, Univ. Zurique; 

 Vogal suplente: Doutor Henrique Silveira, Professor Catedrático, IHMT/UNL. 

 

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 Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, sendo todos os 

candidatos(as) notificados através de e-mail. 

 

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

se aberto no período de 28 de janeiro a 8 de fevereiro de 2019. 

 

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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de 

habilitações e carta de motivação, na qual deve constar o nome e contactos de duas 

referências que possam ser contactadas pelo Presidente do júri. 

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores


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 aviso de entrega/receção, para o 

seguinte endereço eletrónico: jpinto@ihmt.unl.pt, com o Assunto/referência: 

“ARBOMONITOR/RA-1”, ao cuidado de: 

Professor Doutor João Pinto 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

Universidade Nova de Lisboa 

 

 

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, 14 de janeiro de 2019. 
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