
 

 

Anúncio para atribuição de 1 Bolsa de Investigação para Mestre 

 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação – Mestre [BI/06/2018 

DINÂMIA/CET-IUL] no âmbito do Projecto ‘SPLACH - Spatial Planning for Change’ (POCI-01-0145-FEDER-

016431) 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. Geografia, Planeamento Urbano, Arquitectura Paisagística. 

 

Requisitos de admissão: a) Mestrado em Geografia ou área científica similar e que seja relevante para a 

temática do projecto, com a classificação mínima de 14 valores; b) Dissertação de mestrado defendida 

com classificação mínima de 16 valores; c) Licenciatura em Geografia ou área científica similar com 

classificação mínima de 14 valores; d) Conhecimentos de cartografia e sistemas de informação 

geográfica; e) Capacidade de escrita e de elaboração de relatórios; f) Fluência em inglês falado/escrito. 

 

Factores de preferência: a) Experiência de investigação em pelo menos uma das seguintes áreas: a) 

Geografia Física e/ou Humana, Planeamento e Ordenamento do Território, Território e 

Sustentabilidade; b) Conhecimentos de SPSS; c) conhecimentos adequados ao manuseamento de 

cartografia e de sua georreferenciação (Sistemas de Informação Geográfica ou afins); d) Experiência em 

recolha de informação através de entrevistas, questionários e métodos visuais, tratamento dos 

respectivos dados; e) Bons conhecimentos de métodos estatísticos; f) Interesse em prosseguir 

investigação na área do projecto através de candidatura a bolsa de doutoramento. 

 

Objecto de Actividade: O bolseiro desenvolverá trabalhos de investigação no âmbito do Projecto 

SPLACH, em particular no WP3 – ‘Food Security and Sustainability’, visando: o levantamento e análise de 

literatura; a recolha de dados tendo em vista a caracterização do sistema alimentar da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML); a análise de casos de estudo (com informação primária e secundária), a 

georreferenciação dos casos de estudo e a sua análise de padrões geográficos. A actividade envolverá o 

apoio à investigação e difusão de resultados.  

Plano de trabalhos: Participação em várias tarefas e etapas do projecto, a seguir discriminados: 

Levantamento e análise de bibliografia e redacção de sínteses de literatura. Recolha e análise de dados 

estatísticos e cartográficos. Organização da base de dados estatísticos e cartográficos. Análise e 

tratamento estatístico e cartográfico dos dados recolhidos. Visitas de estudo a casos de estudo. Apoio 



 

geral à execução do projecto, através da elaboração de relatórios e produção de textos sobre os 

resultados obtidos. Colaboração na redacção de ‘working papers’ e 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 DINÂMIA’CET-IUL (ISCTE-IUL), sob a orientação da 

Professora Doutora Maria de Fátima Ferreiro. 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto a 1 de Junho de 2018, 

eventualmente renovável no decurso da execução do projecto, nunca excedendo a duração do 

financiamento do projecto. 

 

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

tabela de valores das bolsas atribuídas directamente 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 selecção 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 factores de preferência; e iii) na adequação 

do seu perfil aos objectivos da actividade a desenvolver. Numa segunda fase serão entrevistados os 

candidatos seleccionados 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) 

Professora Doutora Maria de Fátima Ferreiro, DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL 

Professora Doutora Isabel Salavisa Lança, DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL 

Doutora Patrícia Bento d’Almeida, 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 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).  

 



 

 

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 17 de Maio de 2018. 

A documentação deverá ser enviada para: dinamia@iscte-iul.pt, com o assunto: BI/06/2018 – 

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 factor de exclusão à mesma. 

 

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