
 

 

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

Título: BOLSA DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA DOUTOR (1)  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de (1) Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia, para 
Doutor, no âmbito da instituição de I&D, Centro de Investigação em Saúde Pública, 
(UID/Multi/04562/2019), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas 
seguintes condições: 

 

Área Científica: Saúde Pública ou afins  

Requisitos de admissão:  

1. Doutoramento em Saúde Pública ou áreas afins  
2. Competências na área da gestão de ciência e tecnologia 
3. Experiência profissional como membro de equipas de projetos de investigação, bem como 

demonstração de produção científica 
4. Capacidade de comunicação e de expressão escrita e oral 
5. Sólidos conhecimentos de língua inglesa falada e escrita 
6. Capacidade de organização e autonomia 

 
 
Requisitos preferenciais 

1. Experiência na elaboração de propostas para participação em concursos de projetos de 
investigação e desenvolvimento  

2. Experiência de trabalho em unidades de investigação  
3. Disponibilidade imediata 

 
 

Plano de trabalhos:  
 
 Apoiar técnica e cientificamente a elaboração de propostas para participação em concursos de 

projetos de investigação e desenvolvimento, nacionais e internacionais, relacionados com as áreas 
de estudo do CISP.  

 
 Apoiar na gestão científica da Unidade de Investigação. 
 
 Apoiar os investigadores do CISP no desenvolvimento do seu potencial científico, promovendo a 

qualidade e o impacto da investigação da Unidade de Investigação.  
 
 

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 na Escola Nacional de Saúde Pública (Universidade 
Nova de Lisboa), sob a orientação científica da Professora Doutora Sónia Dias. 
Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em 1 de maio de 2019. O 
contrato de bolsa poderá ser renovado. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1 509,80, conforme 
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt ).  

Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular (100%), no caso de não 
haver necessidade de entrevista. Caso se considere necessário a realização de entrevista, a ponderação 
de ambas as componentes será de: avaliação curricular (70%) e entrevista (30%). 
 

Composição do Júri de Seleção: Presidente do júri: Prof. Sónia Dias; Vogais Efetivos: Prof Rui Santana 
e Prof. Paulo Sousa. 
 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 
publicitados, através de lista ordenada, por nota final obtida, disponibilizada na página on-line da 
Escola Nacional de Saúde Pública, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de correio 
eletrónico. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 
período de 4 a 17 de abril 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 relevantes. 

As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico para msofia@ensp.unl.pt . 
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