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EDITAL N.º  082/2017 

ANÚNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE 

I&D  

Titulo:  Uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Gestão da Ciência e da Tecnologia (BGCT) no âmbito 

do projeto: UID/MAR/00350/2013 CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental, na Universidade 

do Algarve, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo 

FEDER, nas seguintes condições: 

Área Científica: Gestão ou áreas afins  

Requisitos de admissão:  Os candidatos deverão possuir o grau de licenciatura e de mestre em Assessoria de 

Administração e/ou Gestão ou em áreas afins às áreas de investigação do Centro de Investigação Marinha e Ambiental, 

ter domínio da língua portuguesa e inglesa, experiência em Secretariado e em comunicação e divulgação científica. A 

Candidatura é aberta a cidadãos portugueses e da União Europeia, bem como fora da União Europeia.  

Plano de trabalhos: O candidato deverá integrar a equipa do CIMA e desempenhar as funções de secretariado, além 

de centrar as suas atividades, no apoio logístico a propostas para participação de concursos de projetos de 

investigação e desenvolvimento a nível nacional e Europeu, organização científica com recurso a programas de gestão 

bibliográfica, constituição e atualização de base de dados e gestão de conteúdos e na comunicação e divulgação das 

atividades científicas do Centro a nível nacional e internacional.  

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).  A BGCT é no âmbito da Formação,  ARTIGO 9.º 

- Regulamento das Bolsas da FCT, I.P. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental sob a 

orientação científica da Diretora do CIMA, Professora Doutora Maria João Bebianno.  

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto para Fevereiro de 2018. O contrato de 

bolsa poderá ser renovável até máximo da duração do projeto. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde entre € 980,00, conforme a 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: O método de seleção a utilizar será o seguinte:  

Avaliação Curricular – 20% 

Domínio da língua inglesa – 10% 

Experiência em Secretariado – 25% 
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Experiência em conteúdos e bases de dados – 10%  

Experiência em Comunicação e divulgação científica – 25% 

Classificação da Entrevista – 10% 

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

será constituído por: 

- Maria João Bebianno (Presidente do Júri); 

- Flávio Martins (Vogal efetivo). 

- Cristina Veiga-Pires (Vogal efetivo); 

- Sara Raposo (Vogal suplente); 

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

de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida afixada em http://www.cima.ualg.pt/cimaualg/index.php/pt/  

sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail ou ofício. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período 

de 31/01/2018 a 13/02/2018. 

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: CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental 

da Universidade do Algarve, Edifício 7, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, ou por e-mail para mbebian@ualg.pt 

indicando a Refª do projeto ou nº do Edital. 

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. 

7Faro, Universidade do Algarve, 07 de Dezembro de 2017 

O Investigador Responsável 

 

 

Profª. Doutora Maria João Bebianno 


