
Anúncio para atribuição de 2 Bolsas de Investigação Mestre 

 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de 2 Bolsas de Investigação [BI/14/2018 – 

DINÂMIA/CET-IUL] no âmbito do Projecto “Grandes Trabalhos - Operações Arquitetónicas e 

Urbanísticas depois da Exposição Internacional de Lisboa de 1998’ (Ref.ª PTDC/ART-

DAQ/32561/2017),” financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES. Este projecto de 

investigação é desenvolvido pelo DINÂMIA’CET-IUL (ISCTE-IUL), nas seguintes condições: 

Área Científica: Arquitectura. 

Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação (BI mestre). 

Requisitos de admissão: Requisitos de admissão: a) Licenciatura em Arquitectura pré-Bolonha + 

Mestrado em Arquitectura ou Urbanismo, ou Mestrado Integrado em Arquitectura, com a 

classificação mínima de 14 valores (20%); b) Experiência de investigação em Arquitectura e Cultura 

Arquitectónica e Urbana com especial enfase na realização de estudos analítios e diagramáticos 

relativos a edifícos e planos urbanos, atestada através de dados bibliométricos (15%); c) Capacidade 

de elaboração de desenhos e maquetas demonstrada através de portfolio, onde se evidenciem 

competências gráficas e capacidade de diagramação (25%); d) Domínio de sofwares relativos a 

Sistemas de Informação Geográfica e Modelação Territorial e Arquitetónica, atestada por diplomas 

de cursos de formação profissional ou cartas de referência (15%); e) Organização de eventos e 

edições de disseminação na área da arquitetura e urbanismo (15%); f) Fluência na língua portuguesa 

e inglesa falada e escrita (10%). 

Fatores de preferência: Fatores de preferência: a) Experiência de investigação adequada ao projeto, 

tais como investigação em arquivo, elaboração de sínteses, elaboração de textos e comunicações 

científicas participação em congressos; b) Experiência de investigação e publicações na área do 

projecto de investigação; c) Experiência de programas informáticos adequados às funções 

desempenhadas, e de outros suportes no campo da arquitetura; d) Autonomia e capacidade crítica. 

Plano de trabalhos: Participação nas várias tarefas e etapas do projecto, nomeadamente na pesquisa 

incidente em planos urbanos, projetos arquitetónicos, elaboração de estudos e diagramas relativos à 

informação coligida; organização e mapeamento de literatura e documentação relevante para o 

desenvolvimento do projecto, análise bibliográfica, enquadramento historiográfico e enquadramento 

com pensamento contemporâneo; apoio geral à execução do projecto por meio da elaboração de 

relatórios de progresso, desenhos, maquetas e outros elementos gráficos e audiovisuais; colaboração 

na redacção de artigos científicos e outras formas de disseminação de resultados. 

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 DINAMIA’CET-IUL, ISCTE – Instituto Universitário 

de Lisboa, sob a orientação científica da Professor Doutor Paulo Tormenta Pinto. 

Duração da bolsa: Cada bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto a 3 de Janeiro de 2019, 

eventualmente renovável no decurso da execução do projecto. 



Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980,00, conforme 

tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: 1ª fase – avaliação 

curricular, 2ª fase – entrevista aos candidatos seleccionados com base na avaliação curricular. 

Composição do Júri de Selecção:  

Professora Doutor Paulo Tormenta Pinto, DINÂMIA’CET-IUL (Presidente do Júri) 
Professor Doutor Pedro Costa, DINÂMIA’CET-IUL (Vogal Efectivo) 
Professor Doutor João Paulo Delgado, CEAU da Universidade do Porto (Vogal Efectivo) 
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão divulgados 

a todos os candidatos por correio electrónico. 

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). 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 26 de Outubro a 18 de Novembro de 2018. As candidaturas deverão ser apresentadas 

por carta de motivação, indicando no assunto a referência da bolsa a que se candidatam (BI/14/2018 

– DINÂMIA/CET-IUL), acompanhadas da seguinte documentação: Documentos comprovativos de que 

o candidato reúne as condições exigíveis para o tipo de bolsa, nomeadamente, certificado (s) de 

habilitações; Curriculum vitae do candidato indicado dados bliométricos; portfolio evidenciando 

competências gráficas, bem como a capacidade de diagramação (máx. 15 páginas formato A4), 

diplomas de cursos de formação profissional ou cartas de referência, Documento de Identificação e 

outros documentos considerados relevantes para a candidatura. 

Envio da documentação: A documentação deverá ser enviada para: dinamia@iscte-iul.pt indicando 

obrigatoriamente no assunto a seguinte referência: BI/14/2018 – DINÂMIA/CET-IUL – nome do 

candidato. 

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