Anúncio para atribuição de 1 Bolsa de Investigação

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação – Mestre [BI/04/2018
DINÂMIA/CET-IUL] no âmbito do Projeto ‘SPLACH - Spatial Planning for Change’ (POCI-01-0145-FEDER016431) financiado por Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) através do Programa
Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) na sua componente FEDER e por
Fundos Nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia na sua componente OE. Os
trabalhos de investigação serão desenvolvidos no DINÂMIA’CET-IUL (ISCTE-IUL), nas seguintes
condições:

Área Científica. Arquitetura e Urbanismo, Planeamento Urbano.

Requisitos de admissão: a) Grau de Mestre em Arquitetura e Urbanismo ou outras áreas afins ao
Planeamento Urbano, com a classificação mínima de 14 valores; b) Dissertação Final de Mestrado
defendida em Arquitetura, Urbanismo ou em Mestrado Integrado em Arquitetura com a classificação
mínima de 16 valores; c) domínio de programas informáticos na ótica do utilizador (Photoshop;
InDesign, Word, Excel, Internet) e outros adequados à edição e tratamento cartografia (AutoCAD e
Photoshop); d) Capacidade de recolha e sistematização de informação; e) Capacidade de escrita de
pequenos textos científicos e elaboração de relatórios; f) Capacidade de síntese; e g) Domínio e fluência
da língua inglesa e portuguesa (escrita e oral).

Condições preferenciais: a) Experiência de investigação, em pelo menos uma das seguintes áreas:
Arquitetura, Urbanismo e Sustentabilidade; Sustentabilidade e Interdisciplinaridade em Arquitetura;
Metabolismo Urbano; Morfologia Urbana; b) Conhecimentos em tratamento e análise de informação
cartográfica, e da Forma Urbana; c) Apresentar demonstrada capacidade para a realização de
investigação de forma independente e colaborativa em grupos de trabalho multidisciplinares; d)
Experiência na recolha e tratamento de informação; e) Bons conhecimentos de desenho e análise
gráfica; e f) Interesse em prosseguir investigação na área do projeto através de candidatura a bolsa de
doutoramento.

Objecto de Atividade: O bolseiro desenvolverá trabalhos de investigação no âmbito do Projecto
SPLACH, em particular no WP 2 - 'Transitions Paths to sustainability' e WP 3 'Food Security and
Sustainability', visando: a) levantamento e a análise de bibliografia e outros dados relevantes para o
projecto; b) análise de casos de estudo; c) tratamento cartográfico relevante para o mapeamento do
Sistema Alimentar da Área Metropolitana de Lisboa; d) análises tipo-morfológicas dos casos de estudo;
e) elaboração de textos, sínteses de literatura e relatórios científicos; f) apoio na divulgação dos

resultados do projecto; e g) participação em estudos sobre Sustentabilidade Urbana, Planeamento
Urbano, Morfologia Urbana, Metabolismo Urbano e Sistema Alimentar. A atividade de investigação
contribuirá para a análise teórica e empírica a realizar no âmbito da temática do projecto.

Plano de trabalhos: Participação em várias tarefas e etapas do projeto, a seguir descriminadas.
Levantamento e análise de bibliografia e redação de sínteses de literatura. Construção de Bases de
Dados no âmbito da temática do Projeto. Preparação, organização e realização de trabalho de campo,
incluindo a análise de casos de estudo, no âmbito do Projeto. Recolha e tratamento de informação em
fontes documentais, designadamente de legislação no âmbito do Ordenamento do Território. Análises
cartográficas e tipo-morfológicas dos casos de estudo identificados. Elaboração de Mapas Analíticos.
Participação em estudos sobre transições culturais, análises de evolução morfológica e políticas de
sustentabilidade, no âmbito da integração do sistema alimentar no sistema de planeamento. Apoio
geral à execução do projeto através da redação de relatórios de progresso, publicações científicas,
edição de desenhos e outros elementos gráficos e audiovisuais, bem como na difusão dos resultados do
projeto. Adicionalmente, o bolseiro poderá acompanhar os trabalhos de investigação desenvolvidos
pelas diferentes instituições participantes no projeto.

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 no DINÂMIA’CET-IUL (ISCTE-IUL), sob a orientação da
Professora Doutora Teresa Marat-Mendes.

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto a 1 de maio de 2018,
eventualmente renovável no decurso da execução do projeto, nunca excedendo a duração do
financiamento do Projeto.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 980 euros, conforme
tabela

de

valores

das

bolsas

atribuídas

diretamente

pela

FCT,

I.P.

no

País

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de seleção: Os métodos de avaliação a utilizar serão os seguintes: A seleção do bolseiro será
baseada em duas fases. Numa primeira fase será realizada uma avaliação curricular com base: I) no
mérito do currículo do candidato; ii) no preenchimento dos fatores de preferência; e iii) na adequação
do seu perfil aos objetivos da atividade a desenvolver. Numa segunda fase serão entrevistados os
candidatos selecionados com base na avaliação curricular. A avaliação final resulta da soma ponderada
da Avaliação curricular (30%) e da avaliação da entrevista (70%). O júri poderá não atribuir a bolsa caso
não seja encontrado candidato com o perfil considerado adequado.

Composição do Júri de Seleção:
Professora Doutora Teresa Marat-Mendes, DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL (Presidente do Júri)
Doutora Patrícia Bento d’Almeida, DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL
Professora Doutora Maria de Fátima Ferreiro, DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL
Professora Doutora Isabel Salavisa Lança, DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL (Membro suplente)

Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados finais da avaliação serão divulgados a todos os candidatos por correio eletrónico.
Reserva de Recrutamento: Aplica-se a reserva de recrutamento dos candidatos por ordem de
classificação, em caso de rescisão/desistência do(a) candidato(a) seleccionado(a).

Apresentação das candidaturas:
As candidaturas deverão ser acompanhadas da seguinte documentação:
•

Certificados de habilitações comprovando os requisitos de admissibilidade;

•

Curriculum Vitae do candidato (incluindo morada, e-mail e telefone de contacto;

•

Fotocópia do Cartão de Cidadão;

•

Carta de motivação, redigida em língua inglesa e portuguesa.

•

Outros documentos considerados relevantes.

Prazo de candidatura - O concurso encontra-se aberto até 16 de Abril de 2018.
A documentação deverá ser enviada para: dinamia@iscte-iul.pt e para teresa.marat-mendes@iscteiul.pt, com o assunto: BI/04/2018 – DINÂMIA/CET-IUL – nome do candidato.
Os candidatos serão notificados sobre a decisão final do concurso por correio electrónico.

O não cumprimento dos requisitos indicados na candidatura será fator de exclusão à mesma.

Mais informação disponível em http://dinamiacet.iscte-iul.pt/

