
 

 

 
EDITAL N.º002/2018 

 

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

Título: 1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) no âmbito 

do projeto “Proposta técnica em resposta ao concurso público internacional para a elaboração do plano intermunicipal 

de Adaptação ás alterações climáticas da AMAL”, financiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 

no Uso de Recursos (POSEUR), a desenvolver no Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade 

do Algarve. O procedimento concursal visa o recrutamento de um doutorado na área das Ciências da Terra do Mar e 

do Ambiente para formação complementar em modelação numérica e produção de mapas de risco costeiro nas 

seguintes condições: 

Área Científica: Ciências da Terra e do Ambiente, Especialidade em Dinâmica do Litoral 

Requisitos de admissão: 

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:  Os candidatos devem ser titulares do grau de Doutor em Ciências da Terra do Mar 
e do Ambiente, especialidade Dinâmica do Litoral e devem cumulativamente: 
- Ter experiência pós-doutoral em evolução de ambientes costeiros relacionados com as variações do nível médio do 

mar; 

- Ter experiência na utilização de modelos numéricos; 

- Ter competência comprovada na utilização de MATLAB, ArcGIS, Primer V6, Visual Basic, Microsoft office packages 

e AutoCad. 

Plano de trabalho: O/A canditado/a selecionado/a integrará a equipa do Centro de Investigação Marinha e 
Ambiental-CIMA da Universidade do Algarve onde receberá formação complementar sobre o desenvolvimento de 
modelos numéricos apropriados à projecção de cenários futuros em diversas escalas temporais, da evolução das zonas 
costeiras do Algarve em função da subida do nível médio do mar, bem como sobre a produção de mapas de risco 
costeiro para suportar as decisões de ordenamento costeiro.  

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 o Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade do Algarve. 

Local de trabalho: A formação complementar a que se refere a BGCT, terá lugar nas instalações do Centro de 
Investigação Marinha e Ambiental-CIMA, da Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, Edifício 7, 8005-139, 
Faro, sob a orientação da Prof. Dra. Delminda Moura. 

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em 01 de Março 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 do subsídio mensal de manutenção corresponde a 1850 
€. O subsídio de manutenção será pago mensalmente por transferência bancária. 
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Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular com a valoração seguinte: 

 
- Formação científica adequada ao perfil pretendido (10 pontos); 

- Produção científica relacionada com a formação complementar a desenvolver no âmbito da BGCT (6 

pontos); 

Devem ser consideradas as publicações científicas indexadas em jornais de circulação internacional, 

relacionadas com os processos físicos costeiros e com a utilização de modelos de evolução costeira em 

diversas escalas temporais; 

- Participação em projetos de investigação relacionados com a formação complementar a desenvolver 

no âmbito da BGCT (2 pontos); 

Devem ser considerados projetos de investigação relacionados com a inundação de zonas costeiras 

produzida pela subida do nível médio do mar e com a evolução morfológica de zonas costeiras; 

- Atividades de transmissão de conhecimento (2 pontos); 

Devem ser consideradas comunicações orais e em póster em processos físicos costeiros, bem como 

atividades de índole pedagógica. 

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

- Delminda Moura (Presidente do Júri); 

- Rita Carrasco (Vogal efetiva); 

- Cristina Veiga-Pires (Vogal efetiva) 

- Susana Costas (Vogal suplente); 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: a) A publicitação dos candidatos admitidos ou excluídos é 
efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente e afixada em local público no edifício 7 do Campus de Gambelas, 
Universidade do Algarve, sendo os candidatos notificados através de correio eletrónico remetido para o endereço 
eletrónico comunicado no respetivo Curriculum Vitae. b) Os candidatos objeto de decisão de exclusão ou desfavorável 
têm o prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação da lista a que se refere a alínea a) para se pronunciarem, 
querendo, em sede de audiência prévia, relativamente ao seu teor. c) Decorrido o prazo referido na alínea b) o 
candidato selecionado para a concessão de bolsa, é notificado para no prazo máximo de 10 dias úteis, apresentar 
declaração escrita de aceitação da Bolsa, sob pena de, não sendo invocado motivo atendível dentro do referido prazo, 
tal equivaler a renúncia ou desistência da bolsa. d) Em caso de renúncia ou desistência do candidato selecionado, será 
notificado para efeitos do disposto no n.º anterior, o candidato classificado no lugar subsequente. 
e) A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no 
âmbito do Projeto em referência, sempre que o financiamento não se venha a efetivar. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período 
de 08/02/2018 até 21/02/2018. 

 
- A Candidatura deverá ser obrigatoriamente instruída com os documentos seguintes (sob pena de exclusão do 
concurso, caso as especificações não sejam cumpridas): 

- Documento de Identificação oficial (cópia simples ou equivalente legal). Caso tenha nacionalidade diversa da 
portuguesa deverá apresentar (titulo de residência, certificado de residência permanente ou estatuto de residente 
de longa duração); 

- Documento comprovativo de que o candidato reúne as condições exigíveis para o respetivo tipo de bolsa, 
nomeadamente o certificado de habilitações de todos os graus académicos obtidos, com média final e com as 
classificações em todas as disciplinas realizadas; 



 

 

 

- Curriculum Vitae; 

- Certificado de Habilitações; 

- Número de Identificação Fiscal; 

- Outros documentos que sejam considerados pertinentes em razão do tipo e modalidade da bolsa. 

- O Requerimento de candidatura ao concurso, datado e assinado, obrigatoriamente, deve ser dirigido ao Reitor 
da Universidade do Algarve e remetido para o endereço: Universidade do Algarve Campus de Gambelas, 8005-139 
Faro, Ref.ª (Projeto ou Edital) ou por email para (dmoura@ualg.pt). Ainda no referido requerimento, e caso o 
candidato apresente sua candidatura através de correio eletrónico, deve expressamente consentir que todas as 
notificações relativas ao procedimento concursal sejam enviadas para o endereço eletrónico indicado. 

 
Publicitação e notificação dos Resultados 
 
a) A publicitação dos candidatos admitidos ou excluídos é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente e 
afixada em local público no edifício 7 do Campus de Gambelas, Universidade do Algarve, sendo os candidatos 
notificados através de correio electrónico remetido para o endereço electrónico comunicado no respectivo Curriculum 
Vitae. 
b) Os candidatos objeto de decisão de exclusão ou desfavorável têm o prazo de 10 dias úteis a contar da data de 
publicitação da lista a que se refere a alínea a) para se pronunciarem, querendo, em sede de audiência prévia, 
relativamente ao seu teor. 
c) Decorrido o prazo referido na alínea b) o candidato selecionado para a concessão de bolsa, é notificado para no 
prazo máximo de 10 dias úteis, apresentar declaração escrita de aceitação da Bolsa, sob pena de, não sendo invocado 
motivo atendível dentro do referido prazo, tal equivaler a renúncia ou desistência da bolsa. 
d) Em caso de renúncia ou desistência do candidato selecionado, será notificado para efeitos do disposto no n.º 
anterior, o candidato classificado no lugar subsequente. 
e) A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no 
âmbito do Projeto em referência, sempre que o financiamento não se venha a efetivar. 

A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito 
do Projeto em referência, sempre que o financiamento não se venha a efetivar  
 

Universidade do Algarve, 03 de janeiro de 2018 

O Investigador Responsável 

 

 

Profa. Doutora Cristina Veiga-Pires 

 

 

 

 

 


