
 

 

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E 

INSTITUIÇÕES DE I&D 

 

Concurso para atribuição de Bolsa de Investigação Pós-Doutoral (1 vaga) 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma bolsa de investigação pós-doutoral no âmbito 

do projeto/instituição de I&D “BCG vaccine to reduce absenteeism due to infectious diseases of health 

care workers during the COVID-19 pandemic. A multi-center randomised controlled trial”, EDCTP - 

RIA2020EF-3049, financiado pelo European and Developing Countries Clinical Trials Partnership - 

Mobilisation of funding for COVID-19 research in sub-Saharan Africa, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Saúde pública  

Requisitos de admissão:  

• Regime de exclusividade 

• Trabalho presencial 

• Habilitações literárias – doutoramento, preferencialmente na área de epidemiologia clínica, 

epidemiologia ou estatística da saúde; 

• Fluente em inglês escrito e falado (nível B2 ou superior); 

• Experiência comprovada de construção de base de dados em access e excel; 

• Experiência de análise estatística de dados de ensaios clínicos, designadamente, estatística 

multivariada, incluindo regressão múltipla, regressão de cox e análise de sobrevida, com 

recurso ao SPSS, R e/ou STATA, sendo dada preferência à experiência com SPSS; 

• Experiência de formação; 

• Disponibilidade para viajar para Guiné Bissau, Cabo Verde e Moçambique. 

Plano de trabalhos:  

O bolseiro trabalhará sob a coordenação da equipa portuguesa do projeto e em articulação com a 

equipa internacional do mesmo nas seguintes tarefas: 

• Desenvolvimento de uma estratégia standardizada de implementação do ensaio clínico nos 

vários locais, incluindo logística, procedimentos, desenho da base de dados, manual de 

procedimentos e plano de análise de dados; 

• Análise interina e global dos dados dos diferentes locais de estudo; 

 



 

• Redação em português e inglês de relatórios técnico-científicos e de papers; 

• Apoio na gestão do projeto. 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do bolseiro de investigação científica, aprovado pela 

Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto, 

alterado pelo Decreto – Lei nº 233/2012, de 29 de outubro, pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro, pelo 

Decreto-Lei nº 89/2013, de 9 de julho e pelo Decreto-Lei nº 123/2019, de 28 de agosto.         

Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT,I.P., na sua redação em vigor 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt); 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 https://www.ihmt.unl.pt. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Unidade de Ensino e Investigação de Saúde Pública 

Internacional e Bioestatística do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, sob a orientação científica 

da Professora Inês Fronteira. 

Duração da (s) bolsa (s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto para Outubro de 

2020. O contrato de bolsa poderá ser renovado no máximo até ao termo do Projeto, não podendo, em 

qualquer caso, exceder no total 18 meses. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1600, 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.  

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e 

entrevista, com a respetiva valoração  

Avaliação curricular - 75% 

 Doutoramento (5%) 

Experiência em epidemiologia clínica/ estudos experimentais (25%) 

 Experiência em análise multivariada (5%), análise interina (10%),  

Experiência de redação de relatórios científicos (5%) 

Experiência de investigação (2,5% por cada ano até um máximo de 10%) 

Papers publicados como primeiro autor (1% por paper até máximo de 10%) 

Experiência de construção de base de dados em access (2%) 

 



 

 

Proficiência em inglês (1% até um máximo de 3% a que corresponde nível C2)  

Entrevista – 25% 

Composição do Júri de Seleção:  

• Presidente: Professora Doutora Inês Fronteira, IHMT da UNL; 

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

• 2.º Vogal: Professora Doutora Maria do Rosário Oliveira Martins, IHMT da UNL; 

• 3º Vogal: Professor Doutor Miguel Viveiros, IHMT da UNL; 

• Vogal Suplente: Professora Doutora Ana Abecasis, IHMT da UNL; 

• Vogal Suplente: Professora Doutora Rosa Teodósio, IHMT da UNL. 

 

Forma de notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de email do 

Resultado Final da Avaliação. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 30/09/2020 a 14/10/2020. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes 

documentos:  

1. Carta de motivação; 

2. Curriculum Vitae, detalhado do(a) candidato(a), datado e assinado; 

3. Documentos comprovativos de que o(a) candidato(a) reúne as condições exigíveis para 

atribuição da bolsa, nomeadamente cópia dos certificados de habilitações de todos os graus 

académicos obtidos, com nota final. 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; 

4. Para os graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira é 

obrigatória a apresentação do registo do reconhecimento do grau académico e da conversão 

de classificação final para a escala portuguesa (processo regulado pelo Decreto-Lei n.º 

341/2007, de 12 de outubro), ou em alternativa, a obtenção de equivalência/ reconhecimento 

dos graus académicos (processo regulado pelo Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho); 

5. Declaração atualizada comprovativa da situação profissional do(a) candidato(a), com 

indicação da natureza do vínculo, funções e carga horária letiva em média anual, se aplicável,  

podendo substituí-la por declaração sob compromisso de honra, caso não exerça qualquer 

atividade profissional ou de prestação de serviços; 

6. Facultativamente cartas de recomendação. 



 

 

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 e dirigidas a:  

Professor(a) Doutor (a) Inês Fronteira 

Anúncio Ref.ª: BCG_COVID_RCT 

UEI de Saúde Pública Internacional e Bioestatística do Instituto de Higiene e Medicina Tropical  

Rua da Junqueira, 100  

1349-008 Lisboa  

e-mail: ifronteira@ihmt.unl.pt 

Nota: Todos os documentos enviados por e-mail deverão ter a extensão .doc ou .pdf 

 


