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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa: 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Licenciado
no âmbito do projeto “Agricultura Familiar e Valorização Territorial Sustentável, em contexto
de Alterações Climáticas”, financiado pelo Programa PDR2020. 

Referência: BI-LIC-PDR2020 

Área científica genérica: Geography 

Área científica específica: Human geography

Resumo do anúncio: 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Licenciado
no âmbito do projeto “Agricultura Familiar e Valorização Territorial Sustentável, em contexto
de Alterações Climáticas”, financiado pelo Programa PDR2020. 

Texto do anúncio

Requisitos de admissão: A este concurso poder-se-ão candidatar preferencialmente
Licenciados/as em Geografia, em Planeamento e Gestão do Território ou em Agronomia.

O/A candidato/a a selecionar deve possuir os seguintes requisitos:

- Estar inscrito em programa de mestrado integrado, mestrado ou doutoramento;

- Ter reconhecida competência na estruturação de bases de dados espaciais e na utilização de
Sistemas de Informação Geográfica, em particular com o recurso a ArcGIS;

- Possuir bons conhecimentos de língua portuguesa e de língua inglesa.

Plano de trabalhos: O projeto “Agricultura Familiar e Valorização Territorial Sustentável, em
contexto de Alterações Climáticas” corresponde a um estudo financiado pelo Programa
PDR2020 e a realizar em parceria, liderada pela Animar (Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local) e em que o IGOT é um dos 8 parceiros, aquele que tem como função
a "coordenação científica, com trabalho e orientação geral das dimensões de investigação e
produção documental”, tanto no Diagnóstico e Estado da Arte como noutras atividades do
projeto (Operação PDR2020-20.2.4-FEADER-058088 – Assistência Técnica Rede Rural
Nacional (RRN) | A4: Observação da Agricultura e dos Territórios Rurais). Além dos
mencionados, os outros parceiros do projeto são CONFAGRI, Ader-Sousa (Associação de
Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa), Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Centro (DRAP Centro), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN),
Cooperativa Três Serras de Lafões e Trilho - Associação para o Desenvolvimento Rural.

O plano de trabalhos do/a bolseiro/a a contratar é o seguinte: - efetuar recolha,
tratamento e análise de informação estatística e documental com referência à agricultura
familiar;

- acompanhar a análise das políticas de apoio à agricultura familiar (AF);

- apoiar a realização de visitas / entrevistas e aplicação de inquéritos a produtores/as de AF;

- estruturar uma base de dados georreferenciada, com disponibilização parcial de elementos
‘on line’ para uso interativo, com informação de recolha indireta e de recolha direta, neste
último caso proveniente de trabalho de campo (efetuado por técnicos de parceiros do projeto)
em espaços rurais de territórios do Norte, do Centro e do Sul de Portugal Continental;

- participar e apoiar a participação em eventos do projeto, como as Jornadas da Agricultura
Familiar, reuniões e Workshops;

- colaborar, em autoria / coautoria, na elaboração de documentos científicos / académicos e
técnicos relacionados com o projeto.

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação;
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em
vigor.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Estudos Geográficos do
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, sob a
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orientação científica do Professor Luís Moreno e coorientação de professor / investigador a
designar, conforme o curso em que o bolseiro a admitir se encontrar inscrito.

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto para Março de
2020, em regime de exclusividade.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €798.00,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:

A avaliação será realizada com base nos seguintes critérios de avaliação:

- Curriculum vitae do candidato (40%)

- Classificação da licenciatura (20%)

- Nível de conhecimentos na estruturação de uma base de dados espaciais e utilização de
Sistemas de Informação Geográfica, em particular com o recurso a ArcGIS (30%)

- Nível de fluência e rigor na expressão escrita, nas línguas portuguesa e inglesa, que possa
ser apreciado com base em documentos de certificação (10%)

O júri pode, caso entenda necessário, convocar os candidatos colocados nas 3 primeiras
posições para uma entrevista. Neste caso a entrevista tem um peso de 30%, a acumular à
pontuação obtida na primeira fase de seleção, que entrará com um peso de 70%. A realização
de entrevista, decorrerá em data e hora a comunicar oportunamente aos candidatos.

Composição do Júri de Selecção:

O júri de seleção das candidaturas da presente bolsa é composto pelos seguintes elementos:

Presidente do Júri: Luís Moreno, Professor Auxiliar do Instituto de Geografia e Ordenamento
do Território;

1º Vogal: Paulo Morgado, Professor Auxiliar do Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território;

2º Vogal: Patrícia Abrantes, Professora Auxiliar do Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território.

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação
serão publicitados, através de lista ordenada publicada na página eletrónica do Centro de
Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (ceg@ulisboa.pt),
sendo os candidatos(as) notificados através de e-mail.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-
se aberto no período de 3 a 14 de Fevereiro 2020.

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

a) Curriculum Vitae

b) Certificado de habilitações

c) Comprovativo de inscrição em programa de mestrado ou mestrado integrado ou
doutoramento;P> c) Outros documentos comprovativos considerados relevantes

d) Declaração de prévio consentimento por meios electrónicos>p> As candidaturas deverão
ser enviadas em suporte digital para o seguinte email: ceg@campus.ul.pt 

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 

Instituição de acolhimento: Centro de Estudos Geográficos 

Data limite de candidatura: 14 February 2020 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa 

Endereço:
Centro de Estudos Geográficos - IGOT-ULisboa - Edifício IGOT - Rua Branca Edmée Marques 
Lisboa - 1600-276 Lisboa 
Portugal 

Email: ceg@campus.ul.pt 

mailto:ceg@campus.ul.pt


31/01/2020 eracareers

www.eracareers.pt/Organizations/index.aspx?task=showAnuncioOportunities&jobId=122660&idc=1 3/3

Website: http://www.ceg.ulisboa.pt 

 Top of page

3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Grau: Licenciados/as em Geografia, em Planeamento e Gestão do
Território ou em Agronomia.

Domínio científico: Geography
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Língua: English
Prioridade Elevada
Leitura: Excelente
Escrita: Excelente
Compreensão: Excelente
Conversação: Excelente
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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