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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 Mestre no
âmbito do projeto SMARTDEST, financiado pelo H2020. 

Referência: SMARTDEST-BI-2020 

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 Mestre no
âmbito do projeto SMARTDEST, financiado pelo H2020. 

Texto do anúncio

Requisitos de admissão: A este concurso poder-se-ão candidatar Mestres em Geografia
Humana, Turismo ou área afim.

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

- Estar admitido em programa de doutoramento, preferencialmente no IGOT;

- Domínio falado e escrito das línguas portuguesa e inglesa;

- Interesse de pesquisa sobre os impactos do turismo em Lisboa, preferencialmente na
perspetiva de gênero, demonstrado na carta de motivação;

- Experiência em metodologias qualitativas.

Plano de trabalhos:

O projeto SMARTDEST é implementado por um consórcio de 12 parceiros de 7 países da UE.
Têm como objetivo desenvolver soluções inovadoras em face das externalidades que estão
surgindo como resultado de novas formas de mobilidades turísticas. As externalidades
abrangem o aumento do custo de vida, problemas de acesso à habitação, congestionamento
do espaço público, e outras formas de exclusão dos setores mais vulneráveis das
comunidades residentes. Diante disso, o objetivo principal do SMARTDEST é contribuir para
agendas de políticas urbanas que considerem o turismo e seus efeitos sociais. O projeto assim
inclui 4 pacotes de pesquisa que, respetivamente, (1) analisam as mobilidades turísticas como
forças transformadoras dos lugares; (2) exploram 8 casos de estudos na Europa sobre formas
de mitigar as externalidades causadas pelas mobilidades turísticas; (3) desenvolvem CityLabs
com stakeholders locais para o design de soluções inovadoras; (4) e transferem os resultados
obtidos pelo projeto para o espaço político da UE.

Neste contexto, a bolsa visa explorar os impactos do turismo em Lisboa numa perspetiva de
género, especialmente os impactos sobre a população feminina residente no centro da cidade.
Como o turismo afeta a reprodução social em áreas centrais e como as mulheres são afetadas
neste processo? O objetivo da bolsa é que o/a candidato/a faça o doutoramento nesta
temática.

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação;
Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Lisboa - em vigor.

Local de trabalho:

O trabalho será desenvolvido no Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território, sob a orientação científica do Doutor Agustin Cocola-Gant, do
Professor Eduardo Brito-Henriques e da Professora Margarida Queirós.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em
Janeiro 2021, em regime de exclusividade. O contrato de bolsa poderá ser renovado por mais
6 meses.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1064,00
conforme tabela de subsídios mensais de manutenção, do anexo I, do Regulamento de Bolsas
de Investigação da Universidade de Lisboa.
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Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:

O método de seleção aplicável será a avaliação curricular dos/as candidatos/as numa primeira
fase e entrevista de seleção aos/às três melhores candidatos/as na avaliação curricular numa
segunda fase, podendo o júri dispensar a entrevista caso considere que a avaliação curricular
é suficiente.

A avaliação curricular (AC) compreende quatro parâmetros:

a) Experiência académica na temática relevante (40%)

b) Experiência em metodologias qualitativas (20%)

c) Domínio da língua inglesa (20%)

d) Motivação pessoal na temática do projeto (20%)

Caso se realize a entrevista, esta terá 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: Agustín Cocola-Gant

1º Vogal: Eduardo Brito-Henriques

2º Vogal: Margarida Queirós

1º Vogal Suplente: Eduardo Ascensão

2º Vogal Suplente: Jorge Malheiros

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 12 a 30 de Outubro de 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) Carta de motivação;

d) Quando aplicável, documento comprovativo da inscrição do candidato no curso conferente
de grau ou de diploma do ensino superior, ou de aceitação do candidato por parte da entidade
conferente do grau ou diploma;

e) Outros documentos comprovativos considerados relevantes;

f) Declaração de prévio consentimento para comunicação por meios electrónicos.

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: 30 October 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 
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Email: ceg@campus.ul.pt 

Website: http://www.ceg.ulisboa.pt 
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Grau: Mestres em Geografia Humana, Turismo ou área afim.

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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