Anúncio para constituição de bolsa de interessados para
1 posição de Investigador Auxiliar Convidado
Faz-se público que:
Considerando que nos termos do artigo 36.º do Estatuto da Carreira de Investigação Científica,
Decreto-Lei n.º 124/99, de 24 de abril, alterado pela lei n.º 157/99, de 14 de setembro, está previsto
o recrutamento de investigadores convidados por convite;
Considerando o disposto no Regulamento do IGOT de Contratação de Investigadores Convidados no
âmbito de projetos publicado no DR n.º 57, II série, de 23 de março de 2021;
Considerando que no âmbito do Projeto “EuropaBON - Europa Biodiversity Observation Network:
integrating data streams to support policy”, do Programa Horizonte 2020, financiado pela Comissão
Europeia, existe a necessidade de contratualizar um Investigador Auxiliar, a tempo integral, na área
da Biogeografia e Modelação Ecológica em regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo
Certo, o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa manifesta o
seu interesse na recolha de elementos pessoais, académicos e profissionais, de potenciais
interessados no exercício de funções na área acima indicada.
Descrição do projeto:
O projeto EuropaBON tem como objetivo satisfazer as necessidades dos países europeus e dos
decisores em matéria de informação acerca da biodiversidade. Os países e regiões europeias
investiram quantidades substanciais de recursos na conservação e conhecimento da biodiversidade.
Contudo, continua a haver uma disponibilidade limitada de dados de biodiversidade harmonizados,
de longo prazo, espacialmente explícitos e com atualizações regulares. Isto limita a absorção por
políticas e sectores que têm impacto na biodiversidade ou que podem mitigar perdas da mesma. O
projeto EuropaBON assenta no envolvimento das partes interessadas e na troca de conhecimentos
para: identificar as necessidades dos utilizadores e das políticas de monitorização da biodiversidade;
conceber um sistema de monitorização da biodiversidade a nível europeu que integre observações
de múltiplas fontes para produzir ‘Variáveis Essenciais da Biodiversidade’ e ‘Variáveis Essenciais dos
Serviços dos Ecossistemas’ e ferramentas de conhecimento associadas.
Serão considerados os candidatos que cumpram os seguintes requisitos:
1. Titularidade do grau de doutor/a numa das seguintes áreas:
- Geografia;
- Biologia;
- Ciências do Ambiente;
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- áreas afins.
2. Utilização proficiente da língua inglesa.
3. Experiência comprovada de trabalho de investigação nas áreas abrangidas pelo projeto,
nomeadamente na recolha e tratamento de dados de biodiversidade (p. ex. registos de observação
ou inventários de espécies) e na utilização de modelos de estatística variada ou de aprendizagem
automática ('machine learning') para a análise espacial ou espaciotemporal destes dados.
O contrato terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, com início previsto no início de dezembro
de 2021.
O convite encontra-se aberto entre os dias 26 de julho a 17 de setembro de 2021. As candidaturas
devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de apresentação, Curriculum
Vitae e certificado de habilitações.
As candidaturas devem ser enviadas por email para o endereço bolsas-ceg@igot.ulisboa.pt
Mais informações: questões acerca desta vaga e do perfil pretendido podem ser endereçadas ao
Investigador Responsável do projeto, Doutor César Capinha, através do e-mail para
cesarcapinha@campus.ul.pt
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