EDITAL N.º 045/2017
ANÚNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO UMA BOLSA NO ÂMBITO
DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D
Título: 1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) no âmbito do
projeto: UID/MAR/00350/2013 CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental, na Universidade do
Algarve, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo
FEDER, nas seguintes condições:
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia para formação
avançada no âmbito CIMA, nas seguintes condições:
Área Científica: Ciências do Mar/Evolução paleoambiental holocénica
Requisitos de admissão: Os candidatos deverão possuir doutoramento em Ciências do Mar, com larga experiência
de trabalho de investigação em evolução paleoambiental com recurso a foramíniferos, especificamente com aplicação
à margem continental do sul da Ibéria.
Plano de trabalhos: As atividades serão de desenvolvimento de investigação com vista à formação avançada,
nomeadamente com desenvolvimento específico de técnicas que permitam a obtenção de proxies para a melhor
definição de paleoambientes, com recurso a foraminíferos bentónicos.
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 e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei nº 89/2013,
de
9
de
Julho
e
Regulamento
de
Bolsas
de
Investigação
da
FCT
em
vigor,
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf).
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental da
Universidade do Algarve sob a orientação científica do Professor Doutor Óscar Ferreira.
Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 3 meses, com início previsto em Setembro de 2017. O contrato de
bolsa poderá eventualmente, ser renovado até ao máximo da duração do projeto.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1495.00, conforme tabela de
valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga
mensalmente por transferência bancária.
Métodos de seleção: Experiência de trabalho relevante para o plano de trabalhos proposto (0-6 valores); Publicações
e colaborações internacionais relevantes para o plano de trabalhos proposto (0-4 valores)
Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção, formado por três Doutores e 1 suplente, será
constituído por:
- Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira (Presidente do Júri);
- Ana Margarida Almeida Matias (Vogal efetivo);
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- Susana Costas Otero (Vogal efetivo);
- André Duarte Pacheco (Vogal suplente)
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através
de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público do edifício 7 (CIMA), sendo o candidato(a)
aprovado(a) notificado através de email.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período
de 05/09/2017 a 18/9/2017.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada
dos seguintes documentos:
- Curriculum Vitae;
- Certificado de Habilitações;
- Bilhete de Identidade / Passaporte;
- Número de Identificação Fiscal;
- Outros documentos comprovativos considerados relevantes
As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: CIMA, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,
8005-139 Faro, ou por e-mail para oferreir@ualg.pt
A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito
do Projeto em referência, caso não se venha a efetivar a outorga do respetivo contrato com a entidade financiadora.
Universidade do Algarve, 24 de Julho de 2017

O Responsável do CIMA,

Prof. ª Doutora Maria João Bebianno
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