
 

  
 

EDITAL N.º 067/2017 

ANÚNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D  

Título: Uma Bolsa de Pós doutoramento 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Pós doutoramento no âmbito do projeto 
0313_PERSISTAH_5_P – “Projetos de Escolas Resilientes aos Sismos no Território do Algarve e de Huelva”, 
Universidade do Algarve, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e financiado pelo 
Programa de Cooperação Territorial Europeia (CTE) transfronteiriço Espanha Portugal - POCTEP, nas seguintes 
condições: 

Área Científica: Avaliação e Comunicação de Risco Sísmico em Escolas 

Requisitos de admissão: Pretende-se Candidato com Doutoramento e experiência na área do estudo do Parque 
Escolar Nacional sujeito à ação dos sismos. Dá-se preferência aos seguintes pontos: 

- Experiência em Ações de Comunicação do Risco em Escolas; 

- Preparação de Manuais de Comportamento e de Divulgação nas Escolas; 

- Experiência no apoio à preparação de inquéritos sobre avaliação da vulnerabilidade sísmica, sua aplicação a casos 
reais e interpretação dos dados incluindo apresentação de resultados em ambiente SIG. 

Plano de trabalhos:  

Desenvolver trabalho de investigação no âmbito do risco sísmico do parque escolar, envolvendo as seguintes tarefas: 

- Pesquisa bibliográfica no contexto do risco sísmico de escolas; 

- Elaboração de um "Guia Prático Escola Resiliente" no contexto das escolas de ensino básico do Algarve; 

- Recolha de informação a colocar no portal online PERSISTAH para consulta geral; 

- Obtenção de um indicador de risco sísmico de escolas (School Score), que tenha em conta, não somente o dano 
estrutural espectável, mas também diversos outros fatores que poderão influenciar o risco de perda de vidas humanas 
nas escolas; 

- Participação na elaboração de "Recomendações de Reabilitação de Escolas do Ensino Básico do Algarve"; 

- Criação de mapas de resultados em ambiente SIG; 

- Promover iniciativas no âmbito da comunicação de risco sísmico, a levar a cabo pelas escolas, envolvendo de forma 
ativa os alunos, professores e famílias; 

- Participar na disseminação de resultados do projeto PERSISTAH, designadamente através da realização de 
publicações científicas nacionais e internacionais. 

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 Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de 
Engenharia da Universidade do Algarve, sob a orientação científica do Professor Doutor João Manuel Carvalho Estêvão. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em 01 de janeiro de 2018. 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€, 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: Avaliação curricular de acordo com os seguintes aspetos e ponderações: 

1. Formação e experiência profissional adequada à realização de estudos de risco sísmico (0-4 valores); 

2. Experiência demonstrada na realização de inquéritos referentes ao risco sísmico de escolas (0-4 valores); 

3. Experiência demonstrada na realização de manuais técnicos relacionados com o risco sísmico de escolas (0-4 
valores); 

4. Experiência demonstrada na comunicação de risco sísmico no contexto das escolas (0-6 valores); 

5. Competências informáticas em SIG (0-1 valores); 

6. Competências linguísticas (0-1 valores). 

 

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção, formado por três Doutores efetivos e 1 suplente, 
será constituído por: 

Professor Doutor João Manuel Carvalho Estêvão (Presidente do Júri); 

Professor Doutor Alfredo Manuel Gonçalves da Silva Braga (Vogal efetivo); 

Professora Doutora Ana Sofia da Silva Carreira (Vogal efetivo); 

Professor Doutor Rui Miguel Madeira Lança (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 Departamento de Engenharia Civil do 
Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, 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 13/11/2017 a 24/11/2017. 

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: Universidade do Algarve / Instituto Superior de 
Engenharia / Departamento de Engenharia Civil, Campus da Penha, 8005-139 Faro, Ref.ª 0313_PERSISTAH_5_P, ou 
por email para jestevao@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, 31 de outubro de 2017 

O Investigador Responsável 

 

 

 

Prof. Doutor João Manuel Carvalho Estêvão 

 

 

 

 

 


