
 

 
Aviso 

   

Concurso para atribuição de Bolsa de Doutoramento, financiada pelo Colégio 
de Química da Universidade de Lisboa (CQUL) 

 
Ref.ª 14/BD/2017 

 

 
Encontra-se aberto concurso na Universidade de Lisboa para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de 
Doutoramento (BD), financiada pelo Colégio de Química da Universidade de Lisboa (CQUL), em 
regime de coorientação entre duas ou mais Escolas da Universidade de Lisboa, nas seguintes 
condições: 
  
Área Científica 
Ciências e Tecnologias Químicas e áreas afins. 
 
Requisitos de admissão obrigatórios 
O candidato deverá possuir grau de Mestre (ou equivalente) em Química, Química Tecnológica, 
Engenharia Química, Bioquímica, Ciências Farmacêuticas, Ciências Medicinais, Ciências dos 
Materiais, Ciências Agronómicas e Florestais, Ciências do Ambiente ou áreas afins. 
Detentores de uma Licenciatura pré-Bolonha, possuindo um currículo adequado, deverão ser 
analisados caso a caso. 
Em ambos os casos, o candidato deverá possuir uma média final mínima de 14 valores. 
 
Fatores preferenciais 
Será dada preferência a candidatos que possuam: 
i) Experiência em atividades de Investigação & Desenvolvimento (com publicações científicas, 
apresentações em conferências, participação em projetos de investigação, etc.); 
ii) Experiência profissional relevante nas áreas científicas que constam nos requisitos de admissão; 
iii) Fluência em inglês falado e escrito. 
 
Plano de trabalhos 
Conforme delineado com os supervisores em regime de coorientação. 
 
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.  
 
Local de trabalho e orientação científica 
O trabalho será desenvolvido em qualquer das Escolas de Química que integram o CQUL, 
concretamente Faculdades de Ciências (FCUL), Farmácia (FFUL), Medicina (FMUL), Motricidade 
Humana (FMH) e/ou Institutos Superiores de Agronomia (ISA) e Técnico (IST), sob a supervisão de 
dois ou três orientadores pertencentes a Escolas diferentes (em regime de coorientação). 
 
Duração da bolsa 
A bolsa terá a duração inicial de 1 ano, com início previsto em outubro, renovável até à data limite de 
duração do projeto, 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 incluirá o valor do subsídio de manutenção mensal de 980€ (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: mérito das vertentes académica e científica do CV (incluindo desempenho 
académico, envolvimento prévio em atividades de I&D e experiência profissional relevante) (85%) e 
carta de motivação (15%). 
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 – Armando Pombeiro (Professor Catedrático do IST)  
Vogal efetivo – Maria José Calhorda (Professora Catedrática da FCUL)  
Vogal efetivo – Pedro Góis (Professor Auxiliar com Agregação da FFUL) 
Vogal suplente – Isabel Miranda (Investigadora Auxiliar do ISA) 
Vogal suplente – Sónia Gonçalves Abreu (Investigadora Auxiliar da FMUL) 
  
Forma de publicitação/notificação dos resultados 
Os resultados finais da avaliação serão publicitados no portal da Universidade de Lisboa, sendo o/a 
candidato/a aprovado/a notificado através de correio eletrónico (e-mail). Os resultados do concurso 
serão comunicados aos restantes candidatos através de correio eletrónico. 

 
Prazo de candidatura 
O concurso encontra-se aberto no período de 29 de agosto a 11 de setembro de 2017.  
 
Formalização da Candidatura 
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes 
documentos:  

- Curriculum vitae detalhado e com indicação de contacto(s) para referência; 
- Carta de motivação, com indicação de 3 (três) projetos de investigação de interesse por 

ordem de preferência (disponibilizados em 
https://drive.google.com/file/d/0BxxokSK8ps0jSlJoWnZOV1ZJM1k/view?usp=sharing ); 

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

A omissão de qualquer dos elementos será motivo para exclusão do concurso. 
 
A documentação deverá ser enviada (por correio eletrónico – para o endereço de e-mail: 
candidaturas.rh@reitoria.ulisboa.pt – ou registado) ou entregue presencialmente, por ofício, com 
indicação da referência da bolsa a que se pretende candidatar, a/c do Dr. Ricardo Geraldes, 
Departamento de Recursos Humanos, Edifício da Reitoria, Alameda da Universidade – Cidade 
Universitária, 1649-004 Lisboa.  
 
 
Lisboa, 28 de agosto de 2017 
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