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Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa BCGT no âmbito do projeto: POGO - Partnership for 
Observation of the Global Oceans nas seguintes condições: 

Área Científica: Ciências do Mar 

Requisitos de admissão: (i) Doutoramento na área de Ciências de Mar há menos de 5 anos; (ii) Disponibilidade e 
capacidade para realizar deslocações ao estrangeiro com frequência; (iii) Excelente domínio, escrito e oral, do 
português e inglês (avaliação geral IELTS igual ou superior a oito, ou equivalente), (iv) Carta de condução de veículos 
ligeiros. 

Plano de trabalhos:  

As atividades incluem coordenar as iniciativas científicas e de formação avançada da Partnership for Observation of 
the Global Ocean (POGO) e suportar o seu Diretor Executivo (CEO) na gestão do Secretariado da POGO (POGO 
Secretariat), em estreita colaboração com a unidade de investigação cientifica e formação pós-graduada da 
Universidade do Algarve (UAIC/UAlg). O plano de trabalhos será desenvolvido na UAIC/UAlg, como parte do 
Secretariado da POGO, organização constituída pelo CEO, o responsável pela comunicação, o coordenador 
administrativo e financeiro e o coordenador científico, e inclui as seguintes tarefas: 

• Coordenar as iniciativas de formação da POGO: preparar candidaturas e materiais de divulgação, gerir os sistemas 
de candidatura on-line, avaliar as candidaturas, realizar entrevistas, gerir o processo de seleção, acompanhar o 
progresso e preparar relatórios. 

• Identificar e desenvolver novas iniciativas de formação e capacitação de pessoal, incluindo oportunidades de 
formação a bordo de navios oceanográficos, em  parceria com a UAlg e outros membros da POGO, bem como 
organizações internacionais.  

•Coordenar a rede de alumni da POGO: supervisionar projetos de investigação, gerir o website, coordenar e defenir 
o design das edições da newsletter e manter a base de dados e respetivos contatos dos alumni. 

• Visitar os locais de realização de ações de formação, trabalhar em conjunto, lecionar aulas ou apresentar seminários 
aos estudantes nas atividades de formação. 

 • Coordenar grupos de trabalho da POGO: preparar os processos de candidatura, gerir o processo de seleção, 
acompanhar o progresso e preparar relatórios. 

• Supervisionar a logística das reuniões anuais e das reuniões do Conselho da POGO.  

• Representar a POGO em reuniões internacionais, quando solicitado. 

• Contribuir para as atividades de divulgação da POGO (stands de exposição, apresentações em escolas e 
universidades, preparação de materiais de divulgação). 

• Contribuir para relatórios e publicações. 

• Administrar os associados da POGO  e aspetos legais. 

• Contribuir para apoiar o desenvolvimento de propostas de projetos na área das ciências do mar. 
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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: O trabalho será desenvolvido no Divisão de Informação e Estatística (DIE) da UAIC sob a 
orientação científica de Maria Alexandra Teodósio 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em Junho de 2019. O contrato de 
bolsa poderá eventualmente ser renovado até ao máximo da duração do projeto. 

Valor do subsídio mensal de manutenção: O montante do subsídio mensal de manutenção corresponde a € 
1.995,00. O subsídio de manutenção será pago mensalmente por transferência bancária. 

Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular, incidindo especificamente sobre os 
seguintes aspetos, com a respetiva valoração (entre parentesis): (i) Formação académica em deteção remota remota, 
com doutoramento na área de Ciências do Mar (20%); (ii) Produção científica relevante em sistemas de observação 
do oceano, deteção remota e uso de bases de dados e fornecedores de dados oceanográficos globais (20%); (iii) 
Experiência na gestão de programas científicos e/ou de formação internacionais, experiência de trabalho com 
diferentes culturas e contribuição para ações de  capacitação científica em ciências do mar, particularmente em países 
em desenvolvimento (20%); (iv) Experiência na conceção/produção de materiais promocionais e de divulgação e 
experiência no desenvolvimento de atividades de divulgação para o público em geral na área das ciências do mar 
(15%); (v) Experiência na supervisão da logística associada a reuniões/conferências na área das ciências do mar 
(5%); (vi) Experiência de trabalho à distância com outros membros da equipa, de forma continuada (10%); (vii) 
Conhecimento profundo de MS Office (em particular Excel), software de design gráfico (por exemplo, Photoshop, 
InDesign), sistemas de partilha de arquivos na nuvem (por exemplo, Google, Dropbox), sistemas de gestão de 
projetos (por exemplo Wrike), software de programação (por exemplo Matlab) e videoconferência (por exemplo, 
Skype, GoToMeeting, WebEx e/ou Zoom) (10%). 

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção é constituído por três membros efetivos e 1 
suplente: 

- Alexandra Teodósio (Presidente do Júri); 

- Ana Barbosa (Vogal efetivo); 

- Joaquim Luis (Vogal efetivo); 

- Alexandra Cravo (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 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 03/04/2019 a 16/04/2019. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada 
dos seguintes documentos:  

- 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); 
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- 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; 

- Caso o grau académico tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo deve conformar 
as regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 66/2018 de 16 de agosto, devendo o(a) candidato(a) ordenado(a) 
em lugar elegível cumprir as formalidades exigidas até à data do termo do prazo concedido para a 
celebração do contrato, sob pena de exclusão do procedimento concursal. 

- 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 
(https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/gcp/requerimento_bolseiro_revisto_23.01.2018_002.pdf) e remetido para o 
endereço: (A/C A. Teodósio Universidade do Algarve /Ed. 5, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª (POGO/ 
EDITAL N.º 004/2019l) ou por email para (vrateodosio@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. 

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, 14 de março de 2019  

O Investigador Responsável 

 

 

 

Prof. Doutor Maria Alexandra Anica Teodósio 

 


