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

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de Investigação para Estudante 

de Doutoramento (BI) no âmbito do projeto “Reavaliação da capacidade de carga – observação 

de cetáceos no estuário do Sado” do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA) da 

Universidade NOVA de Lisboa, financiado pela Tróia Natura S.A., nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Geografia/Turismo Natureza/Biologia 

 

Requisitos de admissão:  

• Inscrição em doutoramento 

• Licenciatura, Mestrado ou Pós-graduação na área científica do projeto (ou em áreas afins), 

com média final não inferior a 15 valores; 

• Conhecimentos e experiência comprovada no estudo de monitorização de atividades 

recreativas em Áreas Protegidas 

• Competências na área dos Sistemas de Informação Geográfica, Ordenamento do Território; 

• Conhecimentos e experiência comprovada no âmbito da gestão de projetos,  trabalho de 

campo de equipas multidisciplinares e dinamização de workshops envolvendo metodologias 

participativas;  

 

Plano de trabalhos: No âmbito do projeto Reavaliação da capacidade de carga – observação de 

cetáceos no estuário do Sado, esta BI deve contribuir para a produção, recolha, organização, 

exploração de dados e elaboração de relatórios e resultados científicos em torno das campanhas 

de campo e workshops participativos.  

 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento de 

Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor 

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 

(CICS.NOVA), da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, NOVA FCSH, sob a orientação 

científica do Professor Doutor Carlos Manuel Prudente Pereira da Silva. 
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Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 10 meses, com início previsto em novembro 

de 2020, podendo eventualmente o contrato de bolsa ser renovado. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 1 064€, 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: Formação académica 

(A); Experiência científica/profissional (B); Carta de motivação e Adequação do perfil ao projeto 

a realizar (C); 

Parâmetros de avaliação 
Peso relativo na 

avaliação final 
Método de avaliação 

 Pontuação 

A Formação académica 30% Avaliação curricular 

B 
Competências 

científicas/profissionais 
40% Avaliação curricular  

C 
Adequação do perfil ao 

projeto a realizar 
30% 

Avaliação curricular + carta 

de motivação 

Todos os parâmetros serão valorados numa escala de zero a vinte valores. 

 

Composição do Júri de Seleção:  

Presidente: Carlos Pereira da Silva 

1º Vogal efetivo: Rui Pedro Julião  

2º Vogal efetivo: Nuno Pires Soares 

Vogal suplente: Teresa Santos 

Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o presidente nas suas 

ausências. 
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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 - Colégio Almada Negreiros, Campus de Campolide 3.º piso - Sala 333, 1070-312 

Lisboa, 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 23 de setembro a 07 de outubro de 2020.  

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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Cópia de cartão de identificação, carta 

de motivação e Curriculum Vitae detalhado e dos documentos comprovativos de que o 

candidato reúne as condições exigíveis para o respetivo tipo de bolsa, nomeadamente 

comprovativos de matrícula e inscrição em doutoramento, comprovativo da titularidade das 

habilitações académicas necessárias ao tipo de bolsa e de documento comprovativo do 

reconhecimento do grau quando o grau académico foi obtido no estrangeiro. 

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período 10h00 às 12h00 e das 

14h00 às 17h00 na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio registado para Doutor 

Carlos Pereira da Silva, CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Colégio Almada Negreiros | Campus 

de Campolide, 3.º piso - Sala 333, 1070-312 Lisboa, ou para o endereço de email 

cpsilva@fcsh.unl.pt indicando no assunto “Candidatura a BI – Reavaliação da capacidade de 

carga – observação de cetáceos no estuário do Sado”  
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