EDITAL

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

1 Bolsa de Investigação para Licenciado
Encontra-se aberto o concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação – para Licenciado, no
âmbito do projeto “ELEVATE - Early detection of cervical cancer in hard-to-reach populations of women
through portable and point-of-care HPV testing”, financiado pela Comissão Europeia, Call H2020-SC1BHC-2018-2020, e com a referência: SEP-210511221| 2019 | 2, nas seguintes condições:
Área Científica: Saúde Pública
Requisitos de admissão:
1. Licenciatura em Ciências da saúde, com enfâse nas ciências biomédicas;
2. Experiência em metodologias quantitativas e qualitativas, designadamente análise estatística
com os softwares R e SPSS;
3. Interesse e capacidade para seguir uma abordagem multidisciplinar;
4. Disponibilidade imediata
5. Capacidades de comunicação oral e escrita.
6. Domínio da língua inglesa.
Requisitos preferenciais
1. Trabalho de investigação com envolvimento de diferentes instituições, como instituições de
prestação de cuidados de saúde, sociedade civil, entre outros.
2. Experiência profissional como membro de equipas de projetos de investigação e intervenção
em Saúde Pública;
Plano de trabalhos:
- Revisão da literatura;
- Elaboração e implementação de protocolo de estudo internacional;
- Produção de relatórios;
- Análise de bases de dados,
- Conceção de instrumentos de recolha de dados;
- Realização de grupos focais com membros da comunidade e outros stakeholders na área do HPV;
- Análise de dados qualitativos e quantitativos.
Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica e Regulamento de
bolsas de investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.:
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamentos.phtml.pt
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Nacional de Saúde Pública (Universidade Nova
de Lisboa), sob a orientação científica da Profª. Sónia Dias.

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, eventualmente renovável até ao término do
projeto, com início previsto a 1 de outubro de 2019.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €752, 38 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: Doutora Ana Gama, Prof.
Pedro Aguiar.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados,
através de lista ordenada por ordem de classificação afixada em local visível e público 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 13 a 24 de setembro de 2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura
acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae e Certificado de Habilitações.
As candidaturas deverão ser entregues por correio eletrónico, a enviar a Dra. Marta Sofia Cerqueira
(msofia@ensp.unl.pt).

