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EDITAL N.º 77/2017 

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

Título: Identificação da tipologia de bolsa oferecida e número de vagas 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de pós-doutoramento no âmbito da instituição de I&D Centro 

Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB), UID/ARQ/04211/2013, financiado por 
fundos nacionais através da FCT/MCTES, nas seguintes condições: 

Área Científica: Geologia/Paleoantropologia 

Requisitos de admissão: Doutoramento em Geologia, sendo requisito de admissão experiencia nos contextos geológicos 

de África de Este, particularmente no Grande Vale do Rift Africano, particularmente na zona do Parque Nacional da 

Gorongosa. Igualmente é necessária especialidade nas áreas de quimioestratigafia, sedimentologia e paleoecologia. 

Plano de trabalhos: Os trabalhos desenvolvem-se, para efeitos de formação complementar, na área da Gorongosa, 

Moçambique, localizado no extremo Sul do Vale do Riff, no laboratório de geologia da Erlangen University, na Alemanha, 

e no Institute of Cognitive and Evolutionary Anthropology, na Universidade de Oxford, Reino Unido. Os objectivos incluem 

a análise laboratorial de amostras sedimentológicas provenientes da Gorongosa, nova recolha de amostras nos sítios 

fósseis (ar livre e gruta) da Gorongosa durante os meses de Julho e Agosto de 2017, a redação de artigos científicos 

focados na primeira contextualização dos sítios arqueológicos e fosseis da Gorongosa e o estudo mais abrangente da 

formação do Vale do Rift nesta zona de África e suas implicações para a interpretação dos contextos fósseis e 

arqueológicos. 

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 Institute of Cognitive and Evolutionary Anthropology, University of 

Oxford sob orientação da Professora Doutora Susana Carvalho, no laboratório de geologia da Erlangen University, na 

Alemanha, e no ICArEHB da Universidade do Algarve, sob a orientação científica do Professor Doutor Nuno Bicho. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em 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 €1495.00, 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: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:  

1) Avaliação curricular (60%) 

2) Carta de Motivação (40%) 

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

constituído por: 

Nuno Ferreira Bicho (Presidente do Júri); 

Ana Gomes (Vogal efetivo); 

Vera Aldeias (Vogal efetivo); 
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João Cascalheira (Vogal suplente). 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista 

ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público do ICArEHb, 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 

29/12/2017 a 12/1/2018. 

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/ICArEHB, FCHS, Campus de Gambelas, 

8005-139 Faro, Ref.ª (Projeto ou Edital) ou por email para nbicho@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, sempre que o financiamento não se venha a efetivar. 

Universidade do Algarve, 28 de novembro de 2017 

O Investigador Responsável 

 

 

 

Prof. Doutor Nuno Ferreira Bicho 

 

 

 

 

 

 


