EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

Título: Bolsa de Investigação 1 vaga

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa (BI) para Doutor no âmbito do
projeto (ERASMUS +, JEAN MONNET 2017 CHAIR), (EAC-03-2016), nas seguintes condições:

Área Científica: Geografia

Requisitos de admissão: Doutoramento em Geografia, especialidade Território e
Desenvolvimento. Formação pós-graduada em Humanidades Digitais.

Plano de trabalhos: apoio à Cátedra Jean Monnet em “EU INTEGRATED MARITIME POLICY
AND BLUE GROWTH – OCEANID”, nomeadamente na realização do website, inscrição nas
redes sociais e organização de Conferências (Conferência sobre Turismo Marítimo na Região
Autónoma da Madeira, Conferência sobre Smart Port Cities, apoio aos projectos de
investigação da Cátedra; apoio aos professores estrangeiros.)

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.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CICS.NOVA da FCSH, sob a orientação
científica do Professor(a)/Doutor(a) Regina Salvador.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto em março de
2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de nove meses.

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a €1495,
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).
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Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: A avaliação dos
candidatos será baseada nos seguintes critérios por ordem de importância: a) Qualidade do
curriculum do candidato; b) Adequação do curriculum às necessidades do trabalho em
questão. O peso é de 50% para cada fator.

Composição do Júri de Seleção: Presidente: Professora Doutora Regina Salvador
1º Vogal efetivo: Doutor José Manuel Rodrigues Lúcio
2º Vogal efetivo: Professor Doutor Luís Vicente Baptista
Vogal suplente: Doutor Jorge Ferreira

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 CICS.NOVA, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 05 a 18 de fevereiro de 2019.

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 relevante).
As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o horário de expediente na
morada a seguir indicada, ou remetidas por correio para a Av. Berna, 26C 1069-061 Lisboa,
Prof. Regina Salvador.
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