
  
 

 
EDITAL 

 
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA MESTRE 

(1 VAGA) 
 
 
A Escola Nacional de Saúde Pública (NOVA|ENSP) da Universidade Nova de Lisboa tem aberto um 
concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação de Gestão de Ciência e Tecnologia, para 
Mestre, no âmbito do projeto no âmbito de um projeto sobre “FINANCIAMENTO DE 
TRATAMENTO DE VIH –II ” através de uma fonte financiamento privada, nas seguintes condições: 
 
 
Área científica genérica: Ciências Sociais 
 
Área científica específica: Saúde Pública/Epidemiologia 
 
Requisitos e critérios preferenciais de admissão: 
 

 Licenciatura na área das Ciências Sociais e Humanas; 
 Mestrado em Saúde Pública/Epidemiologia ou outras áreas de Saúde; 
 Experiência superior a 5 anos em Investigação em saúde (Critério Preferencial); 
 Experiência em revisão sistemática da literatura, informatização de dados, 

gestão de bases, e análise quantitativa com software SPSS (Critério preferencial); 
 Experiência em apresentação e publicação de resultados de trabalhos de 

investigação científica (Critério preferencial);  
 Domínio da língua Portuguesa e Inglesa, falada e escrita; 
 Disponibilidade imediata. 

 
 
Plano de trabalho: 
 

(a) Conceção de instrumentos de recolha de dados, recolha de dados, validação dos mesmos 
e respetiva análise, quantitativa e qualitativa. 

(a) Revisão sistemática da literatura, aplicada a modelos de financiamentos para a doença 
crónica e modelos de organização de cuidados. 

(b) Análise de bases de dados – limpeza de dados, estatística descritiva e inferencial. 
(c) Elaboração de relatórios e/ou artigos científicos para a apresentação e publicação de 

resultados. 
(d) Formação complementar em análise de dados em saúde. 

 
Legislação e regulamentação aplicável: 
 
A concessão da Bolsa de Investigação será realizada mediante a celebração de um contrato entre 
a NOVA- Escola Nacional de Saúde Pública e o bolseiro, em conformidade com o Estatuto do 
Bolseiro de Investigação Científica (Lei nº40/2004 de 18 de agosto e decreto-lei nº 202/2012 de 
27 de agosto) e de acordo com a legislação e Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, I.P em vigor: 
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamentos.phtml.pt 

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


  
 

 
Instituição de acolhimento e orientador científico: 
As atividades serão desenvolvidas na Escola Nacional de Saúde pública, sita na Av. Padre Cruz, 
1600-560 em Lisboa; e ainda noutros locais necessários à execução do plano de trabalhos, sob a 
Coordenação do Projeto pela Professora Ana Escoval. 
 
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em Dezembro de 2019. 
O contrato de bolsa poderá ser renovado por um período semelhante até ao términus do projeto.  
 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1 494,65€ 
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt), sendo os pagamentos efetuados 
mensalmente, através de cheque ou transferência bancária. Ao qual acresce o valor do Seguro 
Social Voluntário e Seguro Obrigatório.  
 
 
Prazo de candidatura: O concurso encontra-se aberto no período de 31 de outubro a 14 de 
novembro de 2019. 
 
 
Formalização da candidatura:  
As candidaturas deverão ser formalizadas através do envio de um requerimento dirigido ao 
Investigador Responsável do projeto, acompanhadas pelo curriculum vitae (em papel e/ou 
suporte informático), fotocópia dos certificados de habilitações. 
 
Método de seleção:  
Análise curricular (90%) e, caso se entenda necessário, o júri poderá convocar o (s) candidato (s) 
para uma entrevista presencial (10%). 
 
Critérios de Avaliação:  
A avaliação terá em conta a formação académica, o perfil curricular e a experiência em 
investigação científica relevante para o projeto.  
 
Composição do Júri de Seleção: 
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados: 
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada, na página on line 
da ENSP/UNL (www.ensp.unl.pt), sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de 
correio eletrónico.  
 
As candidaturas deverão ser enviadas para o correio eletrónico: msofia@ensp.unl.pt.  
No assunto da mensagem deve constar a  
Referência FINANCIAMENTO DE TRATAMENTO DE VIH –II 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt
http://www.ensp.unl.pt/
mailto:msofia@ensp.unl.pt

