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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D 

Bolsa de Investigação para estudante de doutoramento 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação, no âmbito da Unidade de I&D CiTUA - 
Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura, refª UIDP/05703/2020, com o apoio financeiro da 
FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

Área Científica: Arquitetura e Sistemas Urbanos e Regionais 

Requisitos de admissão:   

a) Ser mestre nas áreas de Arquitetura ou em áreas afins, ou ser titular de grau equivalente legal, desde que 
detentor de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando 
capacidade para a realização deste ciclo de estudos. 

b) Residir em Portugal de forma permanente e habitual, mesmo que o plano de trabalhos associado à bolsa 
decorra, parcialmente, em instituições estrangeiras (bolsas mistas). Requisito aplicável tanto a cidadãos 
nacionais como a cidadãos estrangeiros. 

c) Não ter beneficiado de uma bolsa de doutoramento ou de doutoramento em empresas diretamente 
financiadas pela FCT, independentemente da sua duração. 

Os graus académicos obtidos em países estrangeiros necessitam de registo por uma Instituição portuguesa, de 
acordo com o Decreto-lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, e a Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro. A 
apresentação do certificado é obrigatória para a assinatura do contrato. Mais informação poderá ser obtida em: 
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374 

Plano de trabalhos: Os futuros bolseiros de doutoramento irão integrar uma das linhas de investigação do CITUA, 
desenvolvendo em paralelo à sua investigação, trabalhos de organização de participação em eventos científicos, 
publicação dos resultados da pesquisa e produção de uma tese original de doutoramento e beneficiando de 
orientação entre os investigadores da linha a que se candidatam. 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação 

Científica), na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto; Regulamento de Bolsas 
de Investigação da FCT, disponível em https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf e 
https://dre.pt/application/file/a/127230968. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CiTUA - Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e 
Arquitetura, Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico, sob a 
orientação científica da Professora Doutora Ana Tostões. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em Abril de 2021. O contrato de 
bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 48 meses. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 1.074,64 €, 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. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:  
a) Critério A: avaliação documental e curricular. 
b) Critério B: apreciação da adequação e mérito do tema/projeto (apresentado através de documento escrito 

incluindo, estado da arte, metodologia(s) e objetivos); caso estejam já inscritos em curso de doutoramento, 
apreciação da entidade de acolhimento e orientação.  

c) Critério C: apreciação de publicações. 



 

d) Critério D: entrevista. 
Para efeitos da decisão sobre a concessão de bolsas, os candidatos serão ordenados de acordo com a média 
ponderada da classificação obtida em cada um dos quatro critérios, traduzida pela seguinte fórmula: 

Cf=Critério A*0,2+Critério B*0,4+Critério C*0,1+Critério D*0,3 
Para efeitos de desempate, a ordenação dos candidatos será efetuada com base nas classificações atribuídas a 
cada um dos critérios de avaliação pela seguinte ordem de precedência: critério B, critério D, critério A, critério C. 

Composição do Júri de Seleção: Prof.ª Teresa Heitor, Profª. Ana Tostões e Prof. João Vieira Caldas. 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de e-mail do 
Resultado Final da Avaliação. 

Prazos e procedimentos de reclamação e recurso: Da decisão final pode ser interposta reclamação no prazo de 
15 dias úteis, ou recurso para a Direção da IST-ID no prazo de 30 dias úteis, ambos após a respetiva notificação. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 
10 a 24 de Março de 2021. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: 
a) Formulário  B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (www.ist-id.pt ) 
b) Curriculum Vitae; 
c) Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando obrigatoriamente a classificação final 

e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, em alternativa, declaração de 
honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura; 

d) Projeto de investigação (com uma extensão máxima de 10 páginas, escrita em Times New Roman, tamanho 
11, com 1,5 espaçamento entre linhas) tendo em atenção o seu enquadramento na LINHA DE INVESTIGAÇÃO 1 
do CiTUA (Formas emergentes de habitar o espaço nos territórios urbanos contemporâneos, resultantes da 
evolução das exigências sociais) e na LINHA TEMÁTICA do CiTUA – Estudos em Arquitetura e História Urbana - 
abordando o papel do Património como chave do desenvolvimento. A LINHA  DE INVESTIGAÇÃO 1 ambiciona 
contribuir para a compreensão e para o avanço no conhecimento nos aspectos associados: i) às atuais 
conceitos e tendências urbanas, arquitetónicas e patrimoniais, bem como das práticas associadas; ii) ao 
significado social, cultural, económico, técnico e ambiental dos espaços construídos e a sua interação com o 
interesse público, a memória e a história, a diversidade cultural e as características locais; iii) ao impacto da 
arquitetura sobre o desempenho social, cultural, organizacional e económico e ambiental de edifícios e áreas 
urbanas; iv) aos critérios e métodos de projeto associados às transformações programáticas e morfológicas 
(por exemplo, educação, habitação, saúde, escritórios); v) estratégias de concepção para o reuso dos espaços 
construídos existentes (por exemplo, manutenção, conservação, restauro, reabilitação, reestruturação, 
transformação e ampliação). A LINHA TEMÁTICA – A investigação em Arquitetura e História Urbana - introduz 
os estudos Patrimoniais como chave do desenvolvimento. Aponta-se para um conhecimento multidisciplinar e 
integrador da reflexão crítica e histórica sobre as inovações e vanguardas artísticas, as técnicas e os materiais, 
os aspectos económicos e ambientais, procurando uma resposta para os problemas contemporâneos do 
ambiente construído. Articulando conhecimento teórico e saber técnico seguindo um domínio amplo em 
termos de área temática, período, região e ênfase metodológica. 

e) Carta de motivação. 
f) Cartas de Recomendação (máximo de duas). 
g) comprovativo de inscrição em ciclo de estudos conducente à obtenção de grau académico (doutoramento). 
Estes documentos deverão ser enviadas via e-mail para: citua@tecnico.ulisboa.pt 


