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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description
Cargo/posição/bolsa:
Bolsa de Investigação
Referência: Ref.ª: 30/BI/Biometore
Área científica genérica: Not available
Área científica específica:
Resumo do anúncio:
1 (uma) Bolsa de Investigação (BI), financiada pelo projeto BIOMETOREBiodiversity in
seamounts: the MadeiraTore and Great Meteor  Ref.ª: 30/BI/Biometore
Texto do anúncio
Bolsa de Investigação Ref.ª: 30/BI/Biometore Encontrase aberto concurso na Universidade
de Lisboa para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação (BI), financiada pelo projeto
BIOMETOREBiodiversity in seamounts: the MadeiraTore and Great Meteor
[PT02_Aviso2_0001] nas seguintes condições: Área Científica Ciências Biológicas Requisitos
de admissão: Habilitações Académicas: Licenciatura na área da Biologia Fatores
preferenciais: Será dada preferência a candidatos que possuam: i) Experiência de trabalho
com coleções de história natural (CHN) preservadas em meio líquido. ii) Forte e comprovada
experiência na organização e gestão de coleções de história natural iii) Experiência em gestão
de bases de dados de (CHN). Esperase 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. Plano de trabalhos O bolseiro participará nas várias
tarefas do projeto, em particular terá como funções preparar e organizar a coleção de
espécimes zoológicos (peixes) e a coleção de tecidos do Museu Nacional de História Natural e
da Ciência, Universidade de Lisboa, resultante dos espécimes colhidos nas campanhas
efectuadas no âmbito do projeto. Legislação e regulamentação aplicável Estatuto do Bolseiro
de Investigação Científica, aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, alterado e
republicado pelo DecretoLei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo DecretoLei nº
233/2012, de 29 de outubro, pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo DecretoLei 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 Sem prejuízo de deslocações que venham a ser necessárias no
âmbito das tarefas a desempenhar, o trabalho será desenvolvido no Museu Nacional de
História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e no Instituto do Mar e da Atmosfera
(IPMA), sob a orientação científica da Doutora Maria Judite Alves. Duração da Bolsa A bolsa
terá a duração inicial de 5 meses, com início previsto em novembro de 2016. Valor do
subsídio de manutenção mensal O montante da bolsa será de acordo com a tabela de valores
das bolsas atribuídas diretamente pelo 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. 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 – Doutora Maria Judite Alves Vogal efetivo – Doutora
Alexandra Cartaxana Vogal efetivo – Licenciada Diana Carvalho Vogal suplente – Doutor Luís
Filipe Lopes Vogal suplente – Doutora Palmira Carvalho 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 encontrase aberto no período de 12 a 25 de
outubro de 2016. 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
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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, 1649004
Lisboa. Lisboa, 11 de outubro de 2016
Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário
País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: Universidade de lisboa
Data limite de candidatura: 25 October 2016
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data
Instituição de contacto: Universidade de Lisboa
Endereço:
Alameda da Universidade  Cidade Universitária
Lisboa  1649004
Portugal
Email: candidaturas.rh@reitoria.ulisboa.pt
Website: http://www.ulisboa.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Grau:

Licenciatura na área da Biologia

Domínio científico:

Not available
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Língua:
Prioridade
Leitura:
Escrita:
Compreensão:
Conversação:

English
Média
Bom
Bom
Bom
Bom
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Domínio cient. genérico:
Domínio cient. específico:
Anos de experiência:

Not available
Informação não disponível
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