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Cargo/posição/bolsa:
Bolsa de Investigação para Licenciado no âmbito da Unidade de I&D - Centro de Estudos
Geográficos
Referência: CEG-BI-LIC-2020
Área científica genérica: Geography
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Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito
da instituição de I&D Centro de Estudos Geográficos (UIDB/00295/2020), financiado por
fundos nacionais através da FCT/MEC (PIDDAC)
Texto do anúncio
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito
da instituição de I&D Centro de Estudos Geográficos (UIDB/00295/2020), financiado por
fundos nacionais através da FCT/MEC (PIDDAC), nas seguintes condições:
Requisitos de admissão:
• Licenciatura em Geografia;
• Frequência do Mestrado em “Geografia e Ensino”;
• Domínio de edição de texto e de imagem;
• Domínio de análise de redes;
• Domínio da análise estatística (recolha de dados necessários à elaboração de estatísticas,
seu tratamento e interpretação);
• Competências de utilização frequente: Office (Word; Excel); SPSS; NVivo; Adobe InDesign;
Adobe Illustrator; Adobe Photoshop; Adobe Acrobat Pro; Notepad++; SciELO; NVU;
• Competências de revisão sistemática e de análise bibliométrica da produção científica;
• Domínio de gestão/atualização de dados relacionados com as plataformas onde a Finisterra
se integra para extrair reports.
Plano de trabalhos:
Atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito da instituição de I&D Centro de
Estudos Geográficos (UIDB/00295/2020), para realizar investigação sobre a Finisterra Revista Portuguesa de Geografia, Análise dos últimos 20 anos: contributo da Finisterra para a
evolução do pensamento geográfico. O plano de trabalhos deve incidir sobre o impacto no
ensino e formação em Geografia, através de análise publicações dos últimos 20 anos, autores,
temas, e espaços estudados, citações dos artigos e o seu respectivo impacto e a origem e
redes/colaborações institucionais. Deve ainda versar o impacto da revista nos autores
internacionais e avaliar o contributo dos autores portugueses para o pensamento geográfico.
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 Instituto de Geografia e Ordenamento
do Território, na instituição de I&D, Centro de Estudos Geográficos, sob a orientação científica
da Professora Doutora Margarida Queirós do Vale
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em Abril
de 2020. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 24 meses, de acordo
com o previsto no Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €798,00,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País
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(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O desempenho de função a título de bolseiro é
efectuado em regime de dedicação exclusiva, ao abrigo do Art. 5 do Estatuto do Bolseiro de
Investigação. Ao valor da bolsa acresce o valor correspondente ao 1º escalão do Seguro
Social voluntário.
Métodos de selecção: O método de selecção a utilizar será a avaliação curricular, sendo
atribuída a seguinte valoração às componentes em análise:
• Curriculum Vitae - 60%
• Plano de Investigação – 40%
O júri pode, caso entenda necessário, convocar os candidatos colocados nas 5 primeiras
posições para uma entrevista, sendo que, 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%.
Composição do Júri de Selecção:
Presidente do Júri: Margarida Queirós do Vale, Professora Associado do Instituto de Geografia
e Ordenamento do Território
1º Vogal Efectivo: Jorge Malheiros, Professor Associado do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território
2º Vogal Efectivo: Ana Paula Carreira, Directora-executiva do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território
1º Vogal Suplente: Francisco Roque de Oliveira, Professor Auxiliar do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território
2º Vogal Suplente: Sara Dâmaso, Membro da Direção do Centro de Estudos Geográficos
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação
serão publicitados, através da afixação nos locais de estilo, publicitação na página eletrónica
do Centro de Estudos Geográficos (www.ceg.ulisboa.pt) e comunicação por email aos
candidatos. Do projeto de lista de classificação final podem os candidatos reclamar no prazo
de 10 dias úteis contados a partir da sua afixação / publicitação. O candidato(a) aprovado(a)
será notificado através de e-mail.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontrase aberto no período de 2 a 13 de Março de 2020.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos:
• Curriculum Vitae
• Certificado de habilitações
• Plano de trabalhos (no máximo 3 páginas)
• Outros documentos comprovativos considerados relevantes
• Declaração de Prévio Consentimento para comunicação por meios electrónicos
As candidaturas deverão ser enviadas para o seguinte email: ceg@campus.ul.pt, com a
referência CEG-BI-LIC-2020
Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário
País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: Centro de Estudos Geográficos
Data limite de candidatura: 13 March 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
Website: http://www.ceg.ulisboa.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Grau:

Licenciatura em Geografia

Domínio científico:

Geography
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Língua:
Prioridade
Leitura:
Escrita:
Compreensão:
Conversação:

English
Elevada
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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