EDITAL
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (1 VAGA)
A Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP/UNL) abriu um
concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação para Mestre, no âmbito do projeto:
“Semente Gravidez e Primeiros Anos de Vida”, uma iniciativa do Hospital Prof. Doutor Fernando
Fonseca em articulação com o ACES Amadora e a Escola Nacional de Saúde Pública e financiado
pela Fundação Calouste Gulbenkian com a referência FCG SEMENTE 932154, nas seguintes
condições:

Requisitos de admissão:
1. Mestrado e/ou licenciatura em Bioestatística, Saúde Pública / Epidemiologia ou áreas afins.
2. Forte experiência em análise estatística, com competências para trabalhar com SPSS e/ou R.
3. Entusiasmo por pesquisa científica multidisciplinar e interesse em questões de saúde pública.
4. Experiência em escrita científica.
5. Inglês fluente falado e escrito.
Plano de trabalho:
- Revisão da literatura;
- Recolha de informação em diversas bases de dados;
- Análise estatística;
- Redação de relatórios, artigos científicos e outros documentos necessários.
Legislação e regulamentação aplicável:
Lei nº40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e Regulamento
de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro.phtml.pt)
Instituição de acolhimento e orientador científico:
As atividades serão desenvolvidas na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova
de Lisboa, sita na Av. Padre Cruz, 1600-560 em Lisboa, sob a orientação científica da Professora
Doutora Carla Nunes.
Duração da bolsa: A bolsa tem a duração de trinta e seis (36) meses, com início previsto em
outubro de 2019.

Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante da bolsa corresponde a €989,70 conforme tabela de valores das bolsas atribuídas
diretamente pela FCT, I.P. no País (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamentos.phtml.pt)

A este montante acresce o pagamento do Seguro Social Voluntário e o Seguro Obrigatório.

Prazo de candidatura: O concurso encontra-se aberto no 4 a 17 de outubro de 2019.
Formalização da candidatura:
As candidaturas deverão ser formalizadas através do envio, em papel e/ou suporte informático,
de requerimento dirigido ao Investigador Responsável do projeto, acompanhado do curriculum
vitae, fotocópia dos certificados de habilitações.

Método de seleção:
Os métodos de seleção a utilizar serão a avaliação curricular (90%), e entrevista (10%) se
necessário.
Composição do Júri de Seleção:
- Pedro Aguiar (Presidente do Júri)
- Teresa Maia (Vogal efetivo)
- Carla Nunes (Vogal efetivo)

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.
Apresentação de candidaturas:
As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico para: msofia@ensp.unl.pt, no
assunto da mensagem deve constar a referência do projeto (FCG SEMENTE 932154).

Para mais informações contactar a Dra. Marta Sofia Cerqueira: msofia@ensp.unl.pt; Tel.:
217512141.

