(BL91/2018_IST-ID)
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D
1 (Uma) Bolsa de Investigação para Licenciado
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação para Licenciado no âmbito do projecto
CERIS - Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade - (UID/ECI/04625/2013), financiado por
fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições:
Área Científica: Engenharia Civil
Requisitos de admissão: Alunos do Mestrado Integrado em Engenharia Civil (Áreas Científicas de Construção ou
Mecânica Estrutural e Estruturas) tendo o 1º ciclo concluído ou Licenciados em Engenharia Civil (pré-bolonha). Dá-se
preferência a candidatos que não sejam alunos de doutoramento com tema de tese atribuído e/ou que não estejam
associados a outros projectos de investigação.
Plano de trabalhos: Apoio à organização e melhoria da qualidade de investigação do Laboratório de Construção,
incluindo apoio à planificação da organização das áreas de investigação e apoio técnico aos trabalhos em curso.
Legislação e regulamentação aplicável: 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
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf ) Regulamento de Bolsas de investigação do IST-ID.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Construção do Departamento de Engenharia Civil,
Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico (Alameda), sob a orientação científica do Professor José
Alexandre de Brito Aleixo Bogas.
Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 5 meses, podendo ser renovada por mais 1 mês, com início previsto em
Julho de 2018.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 745€ (Setecentos e Quarenta e Cinco
Euros), 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 seleção a utilizar serão estabelecidos em duas fases.
1ª fase - Avaliação Curricular, sobrevalorizando as seguintes componentes: média das notas obtidas no 1º ciclo;
experiência de investigação; domínio da língua Portuguesa e Inglesa. Apenas os três melhores classificados na 1ª
fase passarão à 2ª fase.
2ª fase - Entrevista Individual .
O candidato a admitir será o melhor classificado - Avaliação Curricular (50%) + Entrevista (50%).
Composição do Júri de Seleção: Prof. Augusto Martins Gomes, Prof. António Heleno Domingues Moret Rodrigues e
Prof. José Alexandre de Brito Aleixo Bogas.
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 6 a
20 de junho 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;
Curriculum de Aluno discriminando as notas das Unidades Curriculares e Carta de Motivação, e deverão ser enviadas
via email: abogas@tecnico.ulisboa.pt

