
 

 

EDITAL N.º 001/2018 

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

Título: 1 Bolsa de Investigação BI-Mestre 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa (BI-Mestre) no âmbito do projeto PS UALG/FCiência.ID 
"CI-AMAL - Elaboração do Plano Inermunicipal de adaptação às alterações climáticas da AMAL", financiado 
pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL). O procedimento concursal visa o recrutamento de um mestrado 
na área das Ciências do Mar para formação complementar em adquisição e análise de dados, nas seguintes condições: 

1. Destinatários 
a) Requisitos gerais: 
Podem candidatar-se à Bolsa (i) os cidadãos nacionais ou cidadãos de outros estados membros da União Europeia; 
(ii) cidadãos de estados terceiros, detentores de título de residência válido ou beneficiários do estatuto de residente 
de longa duração, nos termos previstos na Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, alterada pela Lei nº 29/2012, de 9 de 
Agosto; (iii) cidadãos de estados terceiros com os quais Portugal tenha celebrado acordos de reciprocidade, devendo 
o candidato fazer referência à publicação em Diário da República, da aprovação do respetivo acordo. 

b) Requisitos específicos 
Mestrado na área da dinâmica costeira; Experiencia com tratamento de dados hidrodinâmicos; Bom conhecimento 
de matlab e processamento de séries temporais; Experiencia no campo e no fundeamento de equipamento 
científico; Fluente em Inglês.  

2. Plano de trabalho 
O/A candidato selecionado/a integrará a equipa do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do 
Algarve onde receberá formação complementar em adquisição e análise de dados para estabelecer a distribuição e 
variações da salinidade ao longo do estuário do Guadiana entre 2001 e o presente, com base as tarefas a seguir: 

1. Aquisição de dados CTDs durante várias condições de maré 
2. Compilação de dados já adquiridos 
3. Processamento dos dados  
4. Análise da variação de estratificação e posição da fronte de salinidade a várias escalas temporais e consoante 
várias condições hidrodinâmicas (forcing).  
5. Computação do transporte de sal 
6. Preparação dum relatório final.  

3. Orientação Científica 
A orientação científica estará a cargo de Erwan Garel. 

4.Local de trabalho 
A formação complementar a que se refere a bolsa, terá lugar nas instalações da Universidade do Algarve, Campus de 
Gambelas, Edifício 7, 8005-139, Faro. 
 
5. Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em Fevereiro de 2018. O contrato 

poderá ser renovável por iguais períodos até à data de conclusão do projeto. 

 

6. Valor do subsídio de manutenção mensal 

O montante da bolsa corresponde a 980 €, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, 
no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga mensalmente por transferência bancária. O/A 
bolseiro/a não pode ser simultaneamente beneficiário/a de qualquer outra bolsa, sendo as suas funções no âmbito 
da bolsa, exercidas em regime de dedicação exclusiva nos termos previstos no Estatuto do Bolseiro de Investigação. 

7. 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). 
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8. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas 

 
a) O concurso encontra-se aberto no período de  22/01/2018 a  02/02/2018. 
 

b) As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através de uma das seguintes modalidades: (i) envio 
de carta registada com aviso de recepção para: Erwan Garel, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, Edif. 
7, 8005-139, Faro, acompanhado dos documentos que a instruem em formato papel, dentro do prazo limite para a 
respectiva apresentação; (ii) submetidas por meio de correio electrónico, acompanhado dos documentos que a 
instruem digitalizados, para egarel@ualg.pt com o assunto “Bolsa_Mestre_AMAL”.  
 
c) Na apresentação da candidatura através de correio registado com aviso de recepção, atende-se à data do 
respectivo registo e, no caso de apresentação por correio electrónico, à data do recibo de entrega. 

 
d) A Candidatura deverá ser obrigatoriamente instruída com os documentos seguintes (sob pena de exclusão do 
concurso, caso as especificações não sejam cumpridas): 
- Curriculum Vitae; 
- Certificado de Habilitações; 
- Cópia do Bilhete de Identidade ou Passaporte; 
- Número de Identificação Fiscal;  
- Outros documentos comprovativos considerados relevantes 

9. Critérios de seleção  
Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: Média das classificações académicas obtidas nos graus de 
mestre; Avaliação curricular (publicações, apresentações, etc.); Adequação do perfil ao trabalho a realizar e 
avaliação da carta de motivação, com a respetiva valoração de 45%, 10%, 45%. 

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

- Erwan Garel (Presidente do Júri); 
- Flávio Martins (Vogal efetivo); 
- Delminda Moura (Vogal efetivo); 
- Cristina Veiga-Pires (Vogal Suplente). 

11. 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 Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve, sendo o candidato(a) 
aprovado(a) notificado através de email. 

12. Política de não discriminação e de igualdade de acesso 
A Universidade do Algarve promove uma política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum 
candidato/a pode ser privilegiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de qualquer direito ou isento/a de 
qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação 
familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, património genético, capacidade de trabalho 
reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, 
convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 

Universidade do Algarve, 03 de Janeiro de 2018.  

O Investigador Responsável 

 

 

 

Doutor Erwan Garel 

 


