
 

 

 

 

 

 

Concurso para atribuição de uma Bolsa de Cientista Convidado 

 

Referência: 24/BCC/F3/2016 

 

Encontra-se aberto concurso na Universidade de Lisboa para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de 

Cientista Convidado, financiada com receitas próprias, para o Colégio F3 (Food, Farming and 

Forestry) da Universidade de Lisboa.    

 

Este Colégio assume três objetivos estratégicos:    

- Intensificar as ligações científicas e pedagógicas entre os grupos da ULisboa e reforçar 

competências, em parceria, que contribuam para a liderança da ULisboa nas áreas temáticas da 

alimentação, agricultura e florestas, a nível nacional e internacional, incluindo junto dos países 

de língua oficial portuguesa e latino-americanos;  

 - Promover a investigação multi- e interdisciplinar entre ciências naturais, ciências sociais e 

ciências da engenharia para responder aos novos desafios da alimentação, agricultura e floresta, 

e facilitando o acesso a projetos de investigação de nível europeu e a cooperação transcontinental;  

 - Contribuir para a emergência de investigação transdisciplinar, integrando conhecimentos não 

académicos e envolvendo os atores sociais na produção de novos conhecimentos, permitindo 

resolver problemas complexos e apoiar políticas públicas mais integradas e dirigidas.    

Integram o Colégio F3 (www.colegiof3.ulisboa.pt) 12 Escolas da Universidade de Lisboa 

Requisitos de Admissão:  

(i) Doutoramento em Agronomia ou áreas afins; 

(ii) Experiência internacional comprovada de pelo menos 5 anos na coordenação, 

participação e gestão de projetos científicos com financiamento atribuído em concursos 

competitivos e de organizações com ou sem fins lucrativos;    

(iii) Competências na gestão de redes colaborativas e/ou de projetos multidisciplinares e 

com vários parceiros;  

(iv) Ter desenvolvido investigação científica de relevo, comprovada através de publicações 

nas áreas temáticas da agricultura e alimentação que correspondam a um h-índice 

Thomson Reuters –Web of Science superior a 12; 

(v) Experiência como Orientador ou co-orientador de teses de Mestrado e Doutoramento já 

concluídas, nas áreas temáticas da agricultura e alimentação. 

(vi) Experiência como membro de comissões organizadoras e científicas de eventos 

científicos ou participação ativa em redes ou associações técnico-científicas.    

Espera-se dos candidatos perseverança, iniciativa, autonomia, muito boa capacidade de 

organização e de comunicação falada e escrita, bem como capacidade de trabalhar em equipa. Os 

candidatos deverão possuir muito bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador.    

http://www.colegiof3.ulisboa.pt/


 

 

Plano de trabalhos: 

- Assegurar a gestão do Colégio F3 adequada à concretização dos seus objetivos estratégicos;  

- Estimular, coligir, integrar e articular as contribuições dos membros e parceiros do Colégio de 

forma conducente com os seus objetivos e respetivas Linhas programáticas;  

- Implementar um modelo de procura, divulgação e estímulo de resposta a candidaturas (calls) a 

projetos nacionais e internacionais e contribuir para a preparação e gestão dos respetivos projetos; 

- Promover parcerias de valor acrescentado de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) 

entre a academia e a indústria, bem como outros parceiros sociais, contribuindo para a translação 

de conhecimento transdisciplinar associado aos temas centrais do Colégio, a saber: alimentação, 

agricultura e floresta;  

 

Legislação e regulamentação aplicável:  

Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo Decreto Lei 

nº 233/2012, de 29 de outubro, pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 

89/2013 de 9 de julho. Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Lisboa, 

publicado no Diário da República n.º 120, II.ª série, de 23 de junho de 2015, pelo Despacho 

(extrato) n.º 6977/2015.    

 

Local de trabalho e orientação científica:  

Sem prejuízo de deslocações que venham a ser necessárias no âmbito das tarefas a desempenhar, 

o trabalho decorrerá nas instalações do Colégio/Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da 

Ajuda, sob a orientação científica da Professora Doutora Wanda Viegas.    

 

Duração da Bolsa:  

A bolsa é anual, em regime de dedicação exclusiva, renovável até ao final do Projeto, dependendo 

de parecer favorável na avaliação feita no final de cada ano, de acordo com o estabelecido no 

Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Lisboa (publicado no Diário da 

República n.º 120, II.ª série, de 23 de junho de 2015).   

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: 

O montante da bolsa será de 2.200,00€ (dois mil e duzentos euros), de acordo com a tabela de 

valores das bolsas atribuídas diretamente pelo Regulamento de Bolsas de Investigação da 

Universidade de Lisboa supracitado. O/a bolseiro/a usufruirá de um seguro de acidentes pessoais 

e, caso não se encontre abrangido por qualquer regime de proteção social, pode assegurar o 

exercício do direito à segurança social mediante adesão ao regime do seguro social voluntário, 

nos termos previstos do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 

Social. O valor da bolsa será pago mensalmente por transferência bancária.   

 



Métodos de seleção e respetiva valoração: 

 A avaliação decorre em duas fases. Primeira fase: avaliação documental curricular para seriação 

dos candidatos. Os quatro primeiros classificados poderão ser sujeitos a entrevista para seleção 

do candidato aprovado. Segunda Fase: neste caso, para os candidatos que passarem à fase da 

entrevista, a primeira componente de avaliação pesará 60% e a entrevista pesará 40%.   

 O Colégio F3 reserva-se o direito de não proceder à contratação no caso de os candidatos/as não 

corresponderem ao perfil exposto no presente edital.   

 

Composição do Júri: 

 1. Vice-Reitor Professor Doutor João Manuel Pardal Barreiros 2. Diretora do Colégio, Professora 

Doutora Wanda Viegas (ISA) 3. Professora Doutora Maria do Rosário Bronze (FF) 4. Professora 

Doutora Margarida Santos-Reis (FCUL) 5. Professora Doutora Amélia Branco (ISEG)  

Suplentes: Professor Doutor António Brito (ISA), Professor Doutor Carlos Fontes (FMV), 

Professora Doutora Dulce Freire (ICS), Professora Doutora Margarida Tomé (ISA)   

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados:  

Os resultados finais da avaliação serão publicitados no portal da Universidade de Lisboa, sendo 

o candidato/a aprovado/a notificado através de correio eletrónico (email). Os resultados do 

concurso serão comunicados aos restantes candidatos através de correio eletrónico.   

 

Prazo de candidatura:  

O concurso encontra-se aberto pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data de publicitação do 

presente aviso, com previsão de início do plano de trabalhos em um de novembro de 2016.   

 

Formalização da Candidatura:  

As candidaturas deverão incluir carta de motivação do/a candidato/a (justificando o seu interesse, 

e desenvolvendo sobre a forma como vê o trabalho a que se candidata), Curriculum Vitae 

completo e cópia dos certificados de habilitação, além de 3 contatos para referências.    

A documentação deverá ser entregue presencialmente nos serviços de expediente dos Serviços 

Centrais da Universidade de Lisboa das 10h00 às 17h00, ou enviada por ofício com indicação da 

referência da bolsa a que se pretende candidatar ou enviada, para Dr. Ricardo Geraldes, 

Departamento de Recursos Humanos, Edifício da Reitoria Alameda da Universidade – Cidade 

Universitária, 1649-004 Lisboa 

 

Lisboa, 04 de outubro de 2016 


