
 

 

Aviso 

    
Concurso para Bolsa de Investigação 

 

Referência: 08/BI/2018 

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

Investigação (BI), financiada pela União Europeia através do Programa Horizonte 2020 (H2020, Marie 

Skłodowska Curie actions), no âmbito do projeto “Noite Europeia dos Investigadores – 819161”, nas 

seguintes condições. 

  
Área Científica 

Todas as áreas científicas  

 

Requisitos de admissão: 

Habilitações Académicas: Mestrado em qualquer área científica. 

 

Fatores preferenciais: 

Será dada preferência a candidatos que possuam: 

i) Experiência na organização de eventos científicos e de promoção da ciência, incluindo o contacto com 

investigadores; 

ii) Experiência na produção e gestão de conteúdos digitais (página web e redes sociais); 

iii) Experiência em procedimentos administrativos para a execução de projetos e produção de relatórios; 

iv) Experiência em projetos europeus para a promoção de ciência, nomeadamente na Noite Europeia dos 

Investigadores; 

v) Fluência em inglês falado e escrito; 

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.  

 

Plano de trabalhos 

O(a) candidato(a) irá apoiar tecnicamente a equipa do projeto Noite Europeia dos Investigadores, sob o 

mote Ciência na Cidade, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Museus da Universidade 

de Lisboa. A sua atividade irá focar-se na produção e gestão de conteúdos digitais sobre as atividades do 

projeto nos canais de comunicação (página web, facebook), no contacto com os investigadores e parceiros 

para a organização das Noites e atividades preparatórias e no auxílio aos procedimentos administrativos 

para a execução financeira e física do projeto, incluindo a produção dos relatórios associados aos pacotes 

de trabalhos.  

 

 

 



 
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.  

 
Local de trabalho e orientação científica 

O trabalho será desenvolvido no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Museus da 

Universidade de Lisboa, sob a orientação científica da Doutora Raquel Barata. 

 

 

Duração da Bolsa 

A bolsa terá a duração de 18 meses, com início previsto em julho de 2018, em regime de dedicação 

exclusiva, de acordo com o artigo 5.º da Lei nº 40/2004, de 18 de agosto.  

 

 
Valor do subsídio de manutenção mensal 

A bolsa terá o valor mensal de 980,00€ (novecentos e oitenta euros). 

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 

Os métodos de seleção a utilizar incluirão a classificação numa escala de 0 a 20 valores com base nos 

seguintes componentes: avaliação curricular (70%), motivação (30%). Os quatro primeiros classificados 

poderão ser sujeitos a entrevista para seleção do candidato aprovado. Neste caso, para os candidatos que 

passarem à fase da entrevista, a primeira componente de avaliação pesará 70% e a entrevista pesará 30%. 

O júri poderá não atribuir a bolsa caso não seja encontrado candidato com o perfil considerado adequado.  

 
Composição do Júri 

Presidente – Ana Raquel Barata (PhD, Coordenadora do Núcleo do Serviço Educativo nos MUL) 

Vogal efetivo – Vítor Lucas (Diretor do Departamento de Apoio à Gestão dos Museus e do IICT) 

Vogal efetivo – Bruno Ribeiro (técnico superior, MUL) 

Vogal suplente – Paula Cristovão (técnica superior, Departamento de Apoio à Gestão dos Museus e do IICT) 

Vogal suplente – Maria do Carmo Elvas (técnico superior, Núcleo do Serviço Educativo nos MUL) 

 

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. 



 
Pazo de candidatura 

O concurso encontra-se aberto no período de 4 a 17 de julho de 2018. 

 

Formalização da Candidatura 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos:  

 

- Curriculum vitae detalhado, datado e com indicação de referências; 

- Carta de motivação; 

- Cópia do(s) certificado(s) de habilitações académicas com a média final e classificação obtidas. 

 

A documentação deverá ser enviada ou entregue presencialmente, por ofício, com indicação da referência 

da bolsa a que se pretende candidatar, ao A/c do Dr. Ricardo Geraldes, Departamento de Recursos 

Humanos, Edifício da Reitoria Alameda da Universidade – Cidade Universitária, 1649-004 Lisboa. 

 
Lisboa, 03 de julho de 2018 


