
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA 

 

Bolsa de Pós-doutoramento no âmbito do GHTM 

 

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

Doutoramento no âmbito do Centro de Investigação Global Health and Tropical Medicine, 

GHTM, UID/Multi/04413/2019, (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: 

Área Científica: Population health, policies and services (PPS) / Human Resources for Health.  

 

Requisitos de admissão:  

Licenciatura na área da Saúde, doutoramento em Saúde Internacional; 

Conhecimentos específicos em Políticas de Saúde e Desenvolvimento, Recursos Humanos 

da Saúde e Avaliação em Saúde; 

Experiência de trabalho em rede em matéria de Políticas de Saúde Internacionais em Estados 

em diferentes níveis de desenvolvimento; 

Mínimo de 3 anos de trabalho académico - docência e investigação - na área de gestão de 

recursos humanos, capacitação para liderança e motivações humanas. 

Fator preferencial: conhecimentos e experiência profissional em gestão de programas e 

projetos. 

 

Plano de atividades:  

Desenvolver atividades que contribuam para a implementação da Global Strategy on Human 

Resources: Workforce 2030 em colaboração com a World Health Organization (WHO): 

 Levantamento, recolha e tratamento de dados; 

 Revisão de Literatura; 

 Elaboração de relatórios; 

 Interação com instituições internacionais na área da saúde e cooperação em matéria de 

Recursos Humanos da Saúde  

 

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

Bolseiro de Investigação Científica);  Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P., 

aprovado pelo Regulamento nº 234/2012, publicado na II Série do Diário da República de 25 

de junho de 2012, alterado e republicado pelo Regulamento nº 326/2013, publicado na II Série 

do Diário da República de 27 de julho de 2013 e alterado pelo Regulamento nº 339/2015, 

publicado na II Série do Diário da República de 17 de junho de 2015, e pelo Regulamento nº 

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


137-A/2018, publicado na II Série do Diário da República de 27 de fevereiro de 2018; 

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 Professor Doutor Paulo Ferrinho. 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 4 meses, com início previsto em 01 de setembro 

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 €1509,8, 

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:  

Avaliação curricular - 90% 

Entrevista (se necessária) - 10% 

No caso de não haver lugar a entrevista, por não existir mais que um candidato ou a avaliação 

curricular se revelar suficiente para ordenar os candidatos, esta tem uma ponderação de 

100%. 

Composição do Júri de Seleção:  

Presidente:  

Professor Doutor Paulo Ferrinho, Diretor do IHMT;  

Vogais: 

Professora Doutora Maria do Rosário Oliveira Martins, Sub-diretora do IHMT; 

Professor Doutor Jorge Simões, Diretor da UEI Saúde Pública Internacional e Bioestatística;  

Vogal suplente:  

Professora Doutora Zulmira Hartz, IHMT. 

 

Forma de notificação dos resultados: Todos os candidatos são notificados dos resultados 

finais da avaliação através de e-mail. 

 

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


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

se aberto no período de 06/08/2019 a 20/08/2019. 

 

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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de 

habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes. 

2. 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 enviados por e-mail para FCosta@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, 22 de Julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


