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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Investigação (BI) - Licenciado
Referência: FCSH / CRIA / UID/ANT/04038/2013 / 1 Bolsa de Investigação para Licenciado
Área científica genérica: Not available
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Foreign Researchers Guide
Resumo do anúncio:
Useful links

List and locate Portuguese Mobility
Centres .

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Licenciado
no âmbito do projeto estratégico do CRIA UID/ANT/04038/2013, com o apoio financeiro da
FCT/MCTES através de fundos nacionais, nas seguintes condições:
Texto do anúncio
Área Científica: Antropologia Ambiental, Primatologia

Portuguese research landscape
Find out how research is organised in
Portugal.
Portuguese research policy
Find out about research policy in
Portugal.
Women in science
Find out about the situation of women
scientists.

Requisitos de admissão: Licenciatura em Antropologia ou Biologia; experiência na pesquisa e
organização de textos científicas e bom domínio de inglês (leitura e escrita).
Plano de trabalhos: O bolseiro desempenhará funções no Laboratório de Antropologia
ambiental e Ecologia comportamental (LAE), nomeadamente na organização seguintes
materiais: materiais de herbário e base de dados de pesquisas em curso. Trata-se ainda de
completar a organização do espólio bibliográfico de Cláudia Sousa e a pesquisa de literatura
referente à caça, e em específico à caça de primatas (bushmeat) na relação com as culturas
locais, na África Ocidental.
Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade): a bolsa é atribuída ao abrigo da
Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e
Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor.
www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CRIA-NOVA FCSH, sob a orientação
científica Doutoras Amélia Frazão Moreira e Tânia Minhós Rodrigues.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 3 meses. Data prevista de início da bolsa: 1 de
maio de 2018.
Condições Financeiras da Bolsa: O montante da bolsa corresponde a €745, pago mensalmente
e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente
pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A este valor acresce o seguro
social voluntário correspondente ao primeiro escalão, caso o candidato opte pela sua
atribuição, bem como o seguro de acidentes pessoais.
Métodos de seleção: A seleção dos candidatos será feita com base na análise curricular e os
requisitos de admissão ao concurso. A ponderação de critérios de avaliação será a seguinte:
1) Formação na área temática 50%; 2) Experiência de pesquisa e organização documental:
30%; 3) Experiência de técnicas de herborização: 20%. Caso se justifique, numa segunda
fase, serão feitas entrevistas aos candidatos seriados nos 3 primeiros lugares. Nesta situação,
a entrevista representa 30% da classificação final, e os critérios de avaliação curricular acima
mencionados 70% da mesma.
Composição do Júri de Seleção: Presidente, Doutora Amélia Frazão Moreira; Vogais: Doutora
Tânia Minhós Rodrigues e Doutora Francisca Alves Cardoso.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada, no website do CRIA, sendo todos os candidatos
notificados por e-mail.

http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=98744

2018-03-20

eracareers

Página 2 de 3

Prazo de candidatura e forma de apresentação da mesma: O concurso encontra-se aberto no
período de 04 a 17 de Abril de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura (incluindo nome e contacto e-mail de duas pessoas para referência); Curriculum
Vitae detalhado; certificado de habilitações; publicações (se se considerar importante). Todos
os documentos devem ser enviados num único e-mail.
As candidaturas deverão ser enviadas obrigatoriamente para o e-mail
manuela.raminhos@cria.org.pt, com cópia para amoreira@fcsh.unl.pt, com o assunto CRIA
2018_LAE_LIC.

Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário
País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Data limite de candidatura: 17 April 2018
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data
Instituição de contacto: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas
Endereço:
Av. de Berna, 26 C
Lisboa - 1069-061
Portugal
Email: manuela.raminhos@cria.org.pt
Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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