
 

Página 1 de 3 
 

 

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE 1 (UMA) BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO 
ÂMBITO DO PROJETO HOW WE SEE THE OCEAN – AN INTERACTIVE 

EXPERIENCE 
(Programa crescimento azul, eegrants) 

 
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI): Licenciado 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Licenciado no 

âmbito do projeto How we see the Ocean ‐ An interactive experience, financiado pelo PROGRAMA 

CRESCIMENTO AZUL, EEGRANTS. 

Referência: PT- Innovation- 0037. 

Área Científica Genérica: Geografia.  

Área Científica Específica: Geografia Física. 

Requisitos de admissão: A este concurso poder-se-ão candidatar Licenciados em Geografia, 

Geociências ou áreas afins, que estejam inscritos em programas de Mestrado na área de Geografia 

Física, Geociências ou áreas afins. 

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

-Licenciado em Geografia, Geociências ou áreas afins; 

-Estar inscrito em programa de Mestrado na área de Geografia Física, Geociências ou áreas afins; 

-Ter reconhecida competência na estruturação de bases de dados 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. 

Síntese do Projeto 

O Projeto visa avaliar a literacia do Oceano e do litoral através da perceção de indivíduos de várias 
gerações, tendo em conta a educação formal e não formal. Pretende, por isso, avaliar o 
conhecimento do Oceano e do litoral, desde a geração mais jovem até os avós. Recursos naturais, 
perigos e vulnerabilidade aumentarão o conhecimento do oceano e da costa, despertarão uma 
consciência mais sustentável nas práticas quotidianas da população e na relação com o Oceano e o 
Litoral. O diagnóstico mostrará (i) a importância e o equilíbrio entre a educação formal e não formal 
do Oceano e do litoral, a partir de diferentes percepções de alunos, pais e avós e professores; (ii) 
como utilizar ferramentas fáceis gratuitas; (iii) como tornar o ensino atraente; (iv) como melhorar a 
alfabetização sobre o Oceano e o litoral. A percepção da alfabetização dos oceanos está ligada a três 
tópicos principais: (i) os princípios essenciais e conceitos fundamentais; (ii) a comunicação sobre o 
Oceano de uma forma atraente e rigorosa; (iii) a capacidade de tomar decisões informadas e 
responsáveis em relação ao Oceano e seus recursos. Portugal, com cerca de 900km de interface mar 
‐ terra, tem grande parte da sua população fixada na costa onde desenvolve as suas actividades, em 
correlação ou não com o Oceano.  
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O Projeto será desenvolvido em Peniche. As principais atividades no concelho de Peniche são a pesca, 
o turismo, o lazer (é uma das áreas mais importantes do surf) e a agricultura. Tem uma costa 
diversificada, com dois tombolos, enseadas e praias expostas, e grandes campos de dunas. A maioria 
das praias e dunas frontais foram submetidas a programas de conservação após forte erosão e 
inundação durante fortes tempestades. Peniche tem uma Escola Secundária Azul. 

 Plano de trabalhos:  

O plano de trabalhos do/a bolseiro/a contratar é o seguinte: 

- Contribuir para o desenvolvimento de uma app para o desenvolvimento dos inquéritos; 

- Efetuar tratamento e análise de informação estatística e documental com referência à literacia do 
Oceano; 

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

- Estruturar uma base de dados obtida pelas respostas na plataforma eletrónica criada para o efeito, 
assim como colaborar e apoiar a participação em eventos do projeto, reuniões e Workshops; 

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

- Contribuir para o desenvolvimento do 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 e o 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 da Universidade de Lisboa, sob a orientação científica da 

Professora Ana Ramos Pereira (Prof. Catedrática, aposentada). 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 11 meses, com início previsto em agosto de 2021, em 
regime de exclusividade. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €835,98, conforme 
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

 

Métodos de seleção: O método de seleção aplicável será a avaliação curricular dos/as candidatos/as. 

Parâmetros de Avaliação: A avaliação curricular (AC) compreende os seguintes parâmetros: 

- Curriculum Vitae (40%) 

- Classificação da Licenciatura (30%); 

 

 

- Nível de conhecimentos na estruturação de bases de dados e utilização de Sistemas de Informação 

Geográfica, em particular com o recurso a ArcGIS (20%); 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
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- 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.  

O júri poderá não atribuir nenhuma bolsa se os/as candidatos/as não corresponderem ao perfil 

pretendido. 

Composição do Júri de Selecção:  

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

Presidente do Júri: Ana Paula Ramos Pereira, Professora Catedrática (aposentada) do Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa; 

1º Vogal efetivo: António Manuel Saraiva Lopes, Professor Associado do Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa; 

2º Vogal efetivo: Sérgio Claudino Loureiro Nunes, Professor Auxiliar do Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa; 

Vogal suplente: Nuno Manuel Sessarego Marques da costa, Professor Associado do Instituto de 

Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. 

 

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 (http://ceg.ulisboa.pt/bolsas-e-

concursos/), sendo os candidatos/as notificados/as através de e-mail. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto 
no período de 16 a 29 de junho 2021.  

 

As candidaturas devem ser enviadas, obrigatoriamente, através de correio eletrónico bolsas-

ceg@igot.ulisboa.pt, acompanhadas dos seguintes documentos: 

a) Carta de apresentação de candidatura; 
b) Curriculum Vitae; 
c) Certificado de habilitações. Relativamente ao certificado de habilitações, no caso de o grau 

ter sido obtido numa instituição estrangeira, o mesmo deve ser reconhecido por uma 
instituição portuguesa de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto e a 
Portaria n.º33/2019, de 25 de janeiro, na sua redação em vigor à data da candidatura); 

d) Comprovativo de inscrição em programa de mestrado;  
e) Outros documentos comprovativos considerados relevantes; 
f) Declaração de prévio consentimento por meios eletrónicos. 

 

A referência ao concurso Ref.ª PT- Innovation- 0037 deve ser indicada no assunto do e-mail de 

candidatura. 
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