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EDITAL 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE 1 BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PÓS-DOUTORAL (BIPD) 

A Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP/UNL) abriu concurso para a 

atribuição de 1 Bolsa de Investigação Pós-Doutoral (BIPD), no âmbito do projeto “Promover a 

Capacitação do Cidadão Português em Saúde”, financiado pela Lilly Portugal – Produtos Farmacêuticos, 

Lda, com a referência 932051CAP, nas seguintes condições: 

Área científica: Ciências da Saúde, Sociais, Humanas, ou áreas afins. 

Destinatários: Titulares do grau de doutor que preencham cumulativamente os seguintes requisitos de 

admissão: 

• Titulares do grau de doutor obtido nos três anos anteriores à data de submissão da 
candidatura à bolsa; 
• Terem realizado os trabalhos de investigação que conduziram à atribuição do grau de 
doutor em entidade distinta da unidade de acolhimento (Escola Nacional de Saúde Pública 
da Universidade NOVA de Lisboa); 
• Não excedam, com a celebração do contrato em causa, incluindo as renovações 
possíveis, um período acumulado de três anos nessa tipologia de bolsa, seguidos ou 
interpolados. 

Os candidatos que não preencham, cumulativamente, os requisitos descritos serão excluídos. 

Outros requisitos: 

 Doutoramento na área das Ciências da Saúde; 
 Formação específica na área do Envelhecimento ou áreas afins; 
 Capacidade de comunicação e de expressão escrita e oral em língua portuguesa e língua 

inglesa;  
 Experiência na recolha e análise de dados quantitativos e qualitativos; 
 Experiência em projetos de investigação na área do Envelhecimento. 
 

Fatores preferenciais: 

 Competências na área de gestão técnica e científica de projetos; 
 Experiência em projetos de investigação com equipas multidisciplinares e com uma 

abordagem integrada dirigidos a públicos que experienciam múltiplas e complexas 
necessidades (e.g. idosos; doentes crónicos; pessoas com multimorbilidade);  
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 Capacidade de organização e autonomia. 
 Disponibilidade imediata.  

Plano de trabalhos: 

 Preparação operacional do projeto nas suas diferentes componentes (revisão da literatura, 

elaboração do protocolo, aspetos conceptuais, metodológicos, organizativos e logísticos);  

 Conceção de instrumentos de recolha de dados, desenvolvimento ou adaptação de metodologias, 

ferramentas de monitorização e avaliação;  

 Realização do trabalho de campo de recolha de dados; 

 Mobilização e envolvimento de atores diversificados em rede; 

 Conceção e acompanhamento do Painel de Peritos; 

 Organização de eventos de caráter científico; 

 Redação de relatórios, artigos científicos e outros documentos necessários.  

Legislação e regulamentação aplicável:  

Estatuto do bolseiro de investigação científica (EBIC), aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, 

alterado e publicado 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, disponível em: 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro.phtml.pt 

Regulamento de bolsas de investigação científica da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P. em 

vigor (Regulamento nº 950/2019 e respetiva alteração Regulamento n.º 643/2021): 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt  

Local de trabalho e orientação científica: 

O trabalho será desenvolvido na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa 

(Avenida Padre Cruz, 1600-560 Lisboa), sob a orientação científica da Doutora Ana Rita Pedro. 

Duração da bolsa: O contrato de bolsa, com início previsto em junho de 2022, terá a duração de 6 meses, 

renovável por iguais períodos até ao término do financiamento concedido, nunca ultrapassando o 

tempo máximo definido no EBIC. 
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Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante do subsídio mensal é de 1.686,00€, valor 

referente a bolsas que envolvam atividades de I&D a realizar por doutorados (BIPD). 

Conforme tabela de valores de subsídios mensais de manutenção, constantes do Regulamento de Bolsas 

de Investigação Científica da FCT, I.P., disponível em:  

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt  

A acrescentar, a este valor, o pagamento do Seguro de Acidentes Pessoais e o pagamento da Segurança 

Social. 

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 necessária 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: Profa. Ana Escoval; Vogais: Doutora Ana Rita Pedro, Doutora Ana Gama, Profa. Teresa 

Magalhães (substituto). 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:  

O concurso encontra-se aberto no período de 01 a 16 de maio de 2022. 

As candidaturas devem ser formalizadas obrigatoriamente, através de correio eletrónico para o 

endereço gaidi@ensp.unl.pt, com a referência 932051CAP no assunto, incluindo obrigatoriamente os 

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;  

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), 
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ou em alternativa, a obtenção de equivalência/ reconhecimento dos graus académicos (processo 

regulado pelo Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho). 

Divulgação dos Resultados: 

Os resultados da avaliação serão divulgados na página da Escola: https://www.ensp.unl.pt/, até 90 dias 

úteis após data final de submissão de candidatura.  

Os candidatos serão notificados através de correio eletrónico, até 10 dias úteis, no caso de ausência de 

qualquer resposta dos mesmos, a lista de seriação de candidatos converter-se-á em definitiva. Da 

decisão final, os candidatos podem interpor reclamação no prazo de 15 dias úteis, ou recurso para o 

órgão executivo máximo da entidade financiadora no prazo de 30 dias úteis após a notificação de 

decisão final, de acordo com o previsto no artigo 12º do Regulamento de Bolsas de Investigação da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

Para mais informações contactar o Gabinete de Apoio à Investigação, Tel.: 217512164, ou através do e-

mail: gaidi@ensp.unl.pt. 
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OFFER DESCRIPTION 

 COMPETITION FOR THE ATTRIBUTION OF 1 POST-DOCTORAL RESEARCH SCHOLARSHIP 

The National School of Public Health/Escola Nacional de Saúde Pública of the Universidade Nova de 

Lisboa (ENSP/UNL) opened a competition for the attribution of 1 Post-Doctoral Research Scholarship, 

under the project “Promover a Capacitação do Cidadão Português em Saúde”, financed by Lilly Portugal 

– Produtos Farmacêuticos, Lda”, with the reference: 932051CAP, under the following conditions: 

Scientific Area: Health Sciences, Social Sciences, Humanities Sciences, or related areas. 

Recipients: Holders of a doctoral degree who cumulatively fulfill the following admission requirements: 

 Holders of a PhD degree obtained in the three years prior to the date of submission of 
the scholarship application; 
 Have carried out the research work that led to the award of the doctoral degree in an 
entity other than the host unit (Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA 
de Lisboa); 
 Do not exceed, with the conclusion of the contract in question, including possible 
renewals, an accumulated period of three years in that type of grant, consecutive or 
interpolated. 

 

Candidates who do not cumulatively meet the described requirements will be excluded. 

Other requirements: 

 PhD in the area of Health Sciences; 
 Specific training in the area of Aging or related areas; 
 Ability to communicate and express written and oral expression in Portuguese and 
English; 
 Experience in collecting and analyzing quantitative and qualitative data; 
 Experience in research projects in the area of Aging. 

Preferred factors: 

 Skills in the area of technical and scientific project management; 
 Experience in research projects with multidisciplinary teams and with an integrated 
approach aimed at audiences that experience multiple and complex needs (e.g. elderly; 
chronically ill; people with multimorbidity); 
 Organizational capacity and autonomy; 
 Immediate availability. 



  
  
 

6 
 

Work plan: 

 Operational preparation of the project in its different components (review of the literature, 

elaboration of the protocol, conceptual, methodological, organizational and logistical aspects); 

 Design of data collection instruments, development or adaptation of methodologies, monitoring 

and evaluation tools; 

 Field work to collect data; 

 Mobilization and involvement of diverse actors in a network; 

 Design and monitoring of the Panel of Experts; 

 Organization of scientific events; 

 Writing reports, scientific articles and other necessary documents. 

Applicable legislation and regulations:  

Statute of Scientific Research Fellows (EBIC), approved by Law No. 40/2004, of August 18, amended and 

published by Decree-Law No. 202/2012, of August 27, amended by Decree-Law No. 233/2012, of 

October 29, by Law No. 12/2013, of January 29, by Decree-Law No. 89/2013, of July 9 and by Decree-

Law No. 123/2019, of August 28, available at: 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro.phtml.pt 

Regulation of scientific research grants of the Foundation for Science and Technology, I.P. in force 

(Regulation No. 950/2019): https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt  

Workplace and scientific orientation: 

The work will be carried out at the Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa 

(Avenida Padre Cruz, 1600-560 Lisbon), under the scientific supervision of Dra. Ana Rita Pedro. 

Duration of the fellowship: The scholarship contract, scheduled to start in June 2022, will last for 6 

months, renewable for equal periods until the end of the funding granted, never exceeding the 

maximum time defined in the EBIC. 

Amount of monthly maintenance subsidy: The amount of the monthly subsidy is €1,686.00, an amount 

referring to grants that involve R&D activities to be carried out by PhD (BIPD). 

According to the table of monthly maintenance subsidies, contained in the FCT Scientific Research 

Scholarship Regulation, I.P., available at: https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt  
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In addition, to this amount, the payment of the Personal Accident Insurance and the payment of Social 

Security. 

Selection Methods: 

The selection method to be used will be curriculum assessment (100%) in case there is no need for an 

interview. If an interview is considered necessary, the weighting of both components will be curriculum 

assessment (70%) and interview (30%). 

Composition of the Selection Jury: 

President of the jury: Prof. Ana Escoval; Members: Dra. Ana Rita Pedro, Dra. Ana Gama, Prof. Teresa 

Magalhães (substitute). 

Application deadline and form of submission of applications: 

The contest is open from the 1st to the 16th of May 2022. 

Applications must be formalized by email to gaidi@ensp.unl.pt; with the reference 932051CAP in the 

subject, including the following documents: 

5. Motivation letter; 

6. Curriculum Vitae, detailed of the candidate, dated, and signed; 

7. Documents proving that the candidate meets the conditions required for granting the scholarship, 

namely a copy of the qualification certificates of all academic degrees obtained, with a final grade; 

8. For academic degrees awarded by a foreign higher education institution, it is mandatory to present 

the registration of the recognition of the academic degree and the conversion of the final 

classification to the Portuguese scale (process regulated by Decree-Law No. 341/2007, of 12 of 

October), or alternatively, obtaining equivalence/recognition of academic degrees (process 

regulated by Decree-Law no. 283/83, of 21 June). 

Disclosure of Results: 

The results of the evaluation will be published on the ENSP website: https://www.ensp.unl.pt/, up to 90 

working days after the final date of application submission. 

Candidates will be notified by email, within 10 working days, in the absence of any response from them, 

the ranking list of candidates will become definitive. From the final decision, candidates may file a 
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complaint within 15 working days, or appeal to the highest executive body of the funding entity within 

30 working days after notification of the final decision, in accordance with the provisions of article 12 of 

the Regulation of Foundation for Science and Technology Research Grants. 

For more information, please, contact the Research Support Office, tel.: 217512164, or via e-mail: 

gaidi@ensp.unl.pt. 


