
Anúncio de Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia 

REF: UNL-BGCT-2017.01 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e 
Tecnologia para um mestre, nas seguintes condições: 

Área Científica: Atividades de investigação em Saúde 

Requisitos de admissão: A bolsa destina-se a um Mestre com formação compatível com 
a organização de investigação em saúde. Dá-se preferência a candidatos com 
competências técnicas no campo da saúde, bem como na gestão técnica de projetos. 
Será ainda valorizada experiência na organização de eventos de investigação.  

Plano de trabalhos:  

 Dinamização da investigação em saúde na Universidade Nova de Lisboa; 

 Desenvolver uma estratégia de promoção e comunicação das atividades 
plataforma estratégica NOVAsaúde da Universidade Nova de Lisboa; 

 Gestão e organização de eventos da Universidade Nova de Lisboa no âmbito 
NOVAsaúde;  

 Gestão e organização das várias iniciativas da plataforma estratégica NOVAsaúde 
para os investigadores, docentes e alunos da Universidade Nova de Lisboa. 

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, pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de 
julho e Regulamento de Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Reitoria da Universidade Nova de 
Lisboa. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de um ano, renovável até ao máximo de 
seis anos, com início previsto em Fevereiro de 2017. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: De acordo com a tabela de valores anexa ao 
Regulamento de Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, o valor será estabelecido em função da habilitação do candidato e da sua 
experiência anterior no intervalo 980,00€ - 1.480,00€, sendo pago por transferência 
bancária.  

Métodos de seleção: A avaliação das candidaturas será realizada por análise curricular 
(50%) e adequação do perfil do candidato à natureza do plano de trabalhos (50%), de 
acordo com os requisitos de admissão. Caso o júri entenda necessário serão realizadas 
entrevistas aos melhores classificados. Neste caso a classificação final será determinada 



considerando uma ponderação de 50% para cada uma das fases (avaliação curricular e 
entrevista). 

Composição do Júri de Seleção: Professor Doutor Pedro Luís de Oliveira Martins Pita 
Barros (Presidente do Júri); Licenciada Fernanda Martinez Cabanelas Antão e Doutora 
Rita Rodrigues Clemente Falcão de Berredo Costa (Vogais efetivos); Licenciadas Teresa 
Alexandra Alves da Silva Ribeiro e Ana Rita Raposo Pereira Marante Rodrigues (Vogais 
suplentes). 

Nº Vagas: 1 

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 Reitoria da Universidade Nova de Lisboa (site), 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 4 a 13 de Janeiro de 2017. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente e com indicação da Ref., 
através do envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: 
Curriculum Vitae e certificado de habilitações. 

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período das 9h às 17h 
na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio ou por email para: 

 

NOVAsaúde 
REITORIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
Campus de Campolide 
1099-085 Lisboa, Portugal 
novasaude@unl.pt 
 

 




