EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA
Concurso para atribuição de Bolsa de Investigação (1 vaga)
Encontra-se aberto concurso para a contratação de um Bolseiro de investigação no âmbito do projeto
intitulado: Determinantes e necessidades de saúde das crianças migrantes num contexto de pandemia:
Um estudo longitudinal para a Região de Lisboa e Vale do Tejo, financiado pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia, com a referência PTDC/SAU-SER/4664/2020 em curso no Instituto de Higiene e Medicina
Tropical da Universidade NOVA de Lisboa (IHMT NOVA), nas seguintes condições:
Área Científica: SAÚDE PUBLICA INTERNACIONAL
Requisitos de admissão: Licenciatura em Medicina, Enfermagem, Ciências Biomédicas, Ciências da
Saúde ou áreas afins; estar inscrito num Mestrado na área da Saúde. Serão igualmente valorizados os
candidatos nacionais de: Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, India, Nepal, Roménia e S. Tomé e
Príncipe, assim como os candidatos com conhecimentos de crioulo, nepalês, indiano ou romeno.

Caso a habilitação exigida tenha sido conferida por instituição de ensino superior estrangeira, o seu
reconhecimento deve obedecer ao disposto no Decreto-Lei em vigor para o efeito, devendo o
cumprimento de quaisquer formalidades aí estabelecidas ocorrer até à data do termo do prazo para a
candidatura.
O reconhecimento dos graus académicos estrangeiros apenas será exigido aos candidatos selecionados
para efeito da celebração do contrato de trabalho.
A não apresentação pelo candidato, daquele reconhecimento, no prazo determinado para a assinatura
do contrato determinará a passagem para o candidato ordenado em 2º lugar e assim, sucessivamente.
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.

Plano de atividades
Participar no recrutamento das crianças e suas famílias nas unidades de saúde do ACES ArcoRibeirinho;
Participar no trabalho de campo, nomeadamente na recolha de dados através de questionários;
Analisar os dados com recurso a métodos estatísticos (estatística descritiva e inferencial).

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
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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 no IHMT NOVA na Unidade de Ensino e Investigação
Saúde Publica Internacional e Bioestatística, sob a orientação científica da Professora Doutora M.
Rosario Oliveira Martins.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em 01 de dezembro 2021.
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 835, 98€ , conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_Valores_SMM_LOE_2021.pdf) acrescido de Seguro
Social Voluntário e Seguro de Acidentes Pessoais, no valor legal em vigor.
Métodos de seleção: os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:

1. Avaliação curricular (avaliação do Curriculum vitae e da carta de motivação, de acordo com o
especificado nos Requisitos de admissão): 50%

2. Entrevista (se necessária): 50%

Composição do Júri de Seleção




Presidente: Doutora M. Rosario Oliveira Martins, Professora Catedrática do IHMT NOVA;
Vogal efetivo: Doutor Thierry Mertens, Professor Catedrático Convidado, IHMT NOVA;
Vogal efetiva: Doutora Ana Abecasis, Professora Auxiliar, IHMT NOVA (Diretora UEI)

Forma de notificação dos resultados: Todos os candidatos são notificados dos resultados da avaliação
através de e-mail.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de 08/11/2021 a 19/11/2021.
As candidaturas deverão ser entregues por e-mail, com aviso de entrega/receção, para o seguinte
endereço eletrónico mrfom@ihmt.unl.pt, com o Assunto/referência:
Projeto ChiLDLimaR, ao cuidado de M. Rosario Oliveira Martins, IHMT NOVA
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 novembro de 2021.

