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

Cargo/posição/bolsa: 
Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia para a UID/GEO/00295/2019 

Referência: BGCT-FIN-CEG-2019 

Área científica genérica: Not available 

Área científica específica:

Resumo do anúncio: 

O Centro de Estudos Geográficos (CEG), do Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território da Universidade de Lisboa (IGOT), abre concurso para uma bolsa de Gestão de
Ciência e Tecnologia no âmbito da Instituição de I&D UID/GEO/00295/2019, financiada por
fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), do ano de 2019 e 2020. O bolseiro
prestará apoio técnico à Direção do CEG e aos diversos Grupos de Investigação da Unidade de
Investigação, em matérias relacionadas com a componente financeira de gestão da Unidade
de I&D e da sua Unidade de Gestão, bem como com matérias relacionadas com o
cumprimento de obrigações legais e fiscais. 

Texto do anúncio

i. DESCRIÇÃO DO OBJETO DA BOLSA
O Centro de Estudos Geográficos desenvolve investigação teórica e aplicada em Geografia,
com uma incidência multidisciplinar inerente às várias componentes que enformam, de modos
diferentes, os Grupos de Investigação do CEG e as Secções desta Unidade de Investigação
(Publicações, Mapoteca, Fototeca e Biblioteca). De uma forma muito geral, são atividades em
domínios que se enquadram na Geografia Física, estudos de Ambiente, Geografia Humana
(Social, Cultural, Económica...), Desenvolvimento Sustentável, bem como nas suas interações
e nos contributos para o Planeamento e o Ordenamento do Território. Nas diversas áreas e
domínios de atuação a utilização dos Sistemas e Tecnologias de Informação Geográfica é
intensiva e tem um papel preponderante no desenvolvimento dos projetos de investigação e
na formação e desenvolvimento profissional dos investigadores.
As atividades do bolseiro terão uma natureza de apoio múltiplo à realização destas atividades,
na componente de gestão financeira e de reporte interno (CEG e IGOT) e externo (entidades
financiadoras, Autoridade Tributária, Segurança Social, etc.), envolvendo contactos internos
(investigadores e funcionários do CEG e da unidade de acolhimento) e externos.
As tarefas a realizar passam pelo fornecimento de informação de gestão e controlo
contabilístico (orçamental e patrimonial) e de execução do projeto para reporte à entidade
financiadora. Cabe ainda a análise e preparação de respostas a relatórios de auditoria e de
pedidos de pagamento. Incluem-se ainda tarefas de lançamentos de receita e despesa,
controlo de tesouraria e de pedidos de pagamento.

ii. DURAÇÃO E REGIME DE ATIVIDADE

O bolseiro irá desenvolver as suas atividades nas instalações do Centro de Estudos
Geográficos do IGOT, em regime de exclusividade. O contrato, com início previsto para
outubro de 2019, terá a duração de seis meses, podendo ser renovado por igual período até à
duração máxima de 12 meses.

iii. DESTINATÁRIOS

A este concurso poderão candidatar-se Licenciados/as na área da gestão ou em áreas afins. A
experiência anterior em instituições de ensino ou de investigação, bem como, experiência em
controlo orçamental e de projetos de investigação científica, será considerada relevante no
processo de avaliação das candidaturas. Considera-se importante o domínio das línguas
portuguesa e inglesa, nas formas oral e escrita, bem como robustez física e condições
psíquicas adequadas à natureza dos diferentes tipos de trabalho a desenvolver.

iv. VALOR DO SUBSÍDIO DE MANUTENÇÃO MENSAL 

O montante da bolsa corresponde a €989,70, conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O
desempenho de função a título de bolseiro é efetuado em regime de dedicação exclusiva, ao
abrigo do Art.º 5 do Estatuto do Bolseiro de Investigação. Ao valor da bolsa acresce o valor
correspondente ao 1.º escalão do Seguro Social voluntário.
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v. APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS

v.1. Prazos 

Serão apenas admitidas candidaturas recebidas entre os dias 25 de Setembro a 8 de Outubro
de 2019, correspondendo a um prazo de dez dias úteis.

v.2. Documentos de candidatura

As candidaturas deverão ser acompanhadas da seguinte documentação:
a. Carta de motivação; 
b. Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para o tipo de
bolsa a que concorre, nomeadamente o certificado de habilitações;
c. Curriculum Vitæ do candidato;
d. Fotocópia do documento de identificação (BI, Cartão de Cidadão ou Passaporte);
e. Outros documentos considerados relevantes para a candidatura. 

v.3. Apresentação de candidatura. 

As candidaturas deverão ser enviadas para o seguinte email: ceg@campus.ul.pt, com a
referência BGCT-FIN-CEG-2019.

vi. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada com base nos seguintes critérios:
- Curriculum Vitæ do candidato (A);
- Experiência nas áreas de contabilidade e financeira e conhecimentos de contabilidade
pública e código dos contratos públicos (B);
- Experiência anterior na área em instituições de investigação ou ensino superior (C);
- Classificação da licenciatura (D);
- Motivação do(a) candidato(a) para a tarefa (E);
- Pode eventualmente ser realizada uma entrevista para esclarecimentos adicionais, bem
como um teste incidente em aspetos de análise de competências nos domínios exigidos. Em
caso de realização de entrevista, esta realizar-se-á no período compreendido entre as 14:00 e
as 20:00 dos dias 10 e/ou 14 de outubro de 2019 (em função do número de candidatos a
entrevistar), em hora a estabelecer com os candidatos.

vii. JÚRI DE SELEÇÃO

O júri de seleção das candidaturas da presente bolsa é composta pelos seguintes elementos:
- Prof. Doutor José Luís Zêzere (Presidente)
- Mestre Paulo Ferreira (1.º Vogal)
- Licenciada Cláudia Nunes (2.ª Vogal)

- Mestre Fernando Benedito (Vogal Suplente)

viii. PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATURAS

Os resultados da avaliação das candidaturas serão divulgados até 10 dias após a realização
dos procedimentos de seleção, mediante Projeto de lista ordenada que será afixada nos locais
de estilo, publicitada na página eletrónica do Centro de Estudos Geográficos
(www.ceg.ulisboa.pt) e comunicada 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. Sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-
mail.

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 

Instituição de acolhimento: Centro de Estudos Geográficos 

Data limite de candidatura: 08 October 2019 
(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
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Website: http://www.ceg.ulisboa.pt 
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Grau: Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou áreas
afins, com experiência

Domínio científico: Not available
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Língua: Portuguese
Prioridade Elevada
Leitura: Bom
Escrita: Bom
Compreensão: Bom
Conversação: Bom

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

Domínio cient. genérico: Not available
Domínio cient. específico:
Anos de experiência: 1 ano
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