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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D
1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia para Doutor
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia para Doutor (BGCT) no
âmbito do projeto do Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares (C2TN), UID/Multi/04349/2019/C2TN, financiado
por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições:
Área Científica: Gestão de Ciência e Tecnologia
Requisitos de admissão:
― Doutoramento* em Ciências Exactas ou Engenharia ou Ciências da Vida e da Saúde;
― Experiência de participação ou apoio a actividades de Outreach, divulgação e comunicação em Ciência e
Tecnologia;
― Experiência de participação em candidaturas a projectos de investigação científica, nacionais e/ou internacionais
e na elaboração e negociação de contractos com parceiros e/ou agências financiadoras nacionais e/ou
internacionais.
― Fluência em Português e Inglês falado e escrito.
São factores preferenciais: experiência prévia em gestão de ciência; experiência de participação ou apoio a actividades
de Outreach, divulgação e comunicação em Ciência e Tecnologia e no apoio a elaboração de candidaturas a agências
financiadoras nacionais e/ou internacionais; experiência na elaboração e negociação de contractos com as agências
financiadoras nacionais e/ou internacionais.
*Candidatos que tenham obtido o grau no estrangeiro devem ter o grau registado ou reconhecido/com equivalência
em Portugal
Plano de trabalhos: O candidato seleccionado deverá:
1. Implementar estratégias de procura, identificação e disseminação de oportunidades de financiamento e de
estímulo à participação de investigadores do C2TN em projectos e programas de I&D, nacionais e internacionais;
2. Apoiar a elaboração e submissão de candidaturas a bolsas e projectos, incluindo a negociação de contractos com
parceiros e a constituição de consórcios de instituições intervenientes;
3. Secretariado científico que inclui elaboração de relatórios, compilação e tratamento de dados de índole científica
e tecnológica bem como a colaboração e apoio nas acções do C2TN.
4. Integrar o Grupo de Outreach responsável por promover e divulgar as atividades de investigação, desenvolvimento
e inovação e de prestação de serviços desenvolvidas no C2TN; Aumentar a visibilidade do C2TN nos principais
eventos nacionais e internacionais e nos social media; Ajudar a forjar laços de colaboração e de cooperação entre
o C2TN e stakeholders e atores diversos, nos meios académicos, da investigação científica, empresarial, industrial,
da saúde e quaisquer outros.
Legislação e regulamentação aplicável: a bolsa é atribuída ao abrigo da Lei nº40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do
Bolseiro de Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
em vigor http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Campus Tecnológico e Nuclear do IST na Bobadela, concelho de
Loures, sob a orientação da Comissão executiva deste centro.
Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 6 meses, com possibilidade de renovação até ao fim do projeto, com
início previsto para Janeiro de 2019.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1495, conforme tabela de valores
das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ), sendo o modo de
pagamento da opção do Bolseiro por Transferência Bancária/Cheque.
Métodos de seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: Avaliação curricular (70%); Entrevista
(30%).
Composição do Júri de Seleção: O Júri é composto pelos Investigadores do IST, Pedro Vaz (Presidente), Fernanda
Margaça (vogal), Dulce Belo (vogal) e os suplentes Isabel Gonçalves e Mário Reis.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de e-mail do
Resultado Final da Avaliação.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 28
de novembro a 11 de dezembro de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: Formulário
ID B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (www.ist-id.pt), Curriculum Vitae, certificado de habilitações e carta de
motivação, e deverão ser enviadas via email: patricia.russo@ctn.tecnico.ulisboa.pt

