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

Bolsa de investigação pós-doutoral  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de investigação pós-doutoral, no âmbito do projeto 
SCORE - Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities. H2020-LC-CLA-2020-2 
(1801P.01093.1.01 SCORE – Grant Agreement: 101003534 - IST-ID), financiado por fundos europeus através do 
programa Horizonte 2020 - H2020: 

Área Científica: Hidráulica, Ambiente e Recursos Hídricos 

Requisitos de admissão:  

 a) ser titular do grau de doutor preferencialmente obtido nos três anos anteriores à data da submissão da 
candidatura à bolsa; 

 b) ter desenvolvido os trabalhos de investigação que conduziram à atribuição do grau de doutor em 
entidade distinta da entidade de acolhimento da bolsa; 

 c) não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações possíveis, um 
período acumulado de três anos nesta tipologia de bolsa, seguidos ou interpolados; 

 d) não ter tido anteriormente contrato de bolsa de investigação pós-doutoral com a IST-ID; 

 e) a investigação de doutoramento ter incidido em aspetos relevantes para o projeto, designadamente no 
estudo de extremos hidrológicos e suas tendências e relações com índices de teleconexão e, eventualmente, com 
cenários de mudança climática; 

 f) possuir elevadas capacidades de programação (ex., em R). 

Plano de trabalhos: O candidato(a) selecionado(a) deverá acompanhar e contribuir cientificamente para a 
implementação do projeto SCORE (in projeto de investigação financiado pelo Horizonte 2020, 
https://www.itsligo.ie/research/collaborative-projects/score/), designadamente através do desenvolvimento de 
investigação científica no âmbito de uma abordagem multidimensional (ou multivariada) das mudanças climáticas 
e dos fenómenos hidrológicos extremos, incluindo: o estudo do aumento da resiliência urbana às mudanças 
climáticas em cidades europeias costeiras adotadas como casos de estudo e o estudo do excesso e da escassez de 
água e sua relação com padrões de teleconexão. Assim e para além do acompanhamento permanente do projeto 
SCORE, as principais atividades previstas para o período de 1 ano: 

a) Capacitar-se amplamente acerca do enquadramento global Projeto Score e das suas múltiplas ligações 
com diferentes temas científicos e com outros unidades de investigação  

b) Encarregar-se das fases iniciais de pesquisa bibliográfica 

c) Identificar os tópicos relevantes a pesquisar num contexto, quer global, quer particularizado para as 
cidades europeias adotadas como casos de estudo, com ênfase no caso de estudo Português. 

d) Contribuir cientificamente para o desenvolvimento dos anteriores tópicos 

e) Estar a par de toda a pesquisa científica desenvolvida no âmbito do projeto 



 
f) Assegurar a logística diária do projeto 

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 IST-ID, disponível em https://ist-id.pt/concursos/bolsas/; 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 IST-ID sob a orientação científica da Professora Maria Manuela 
Portela 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em outubro de 2021. O contrato de 
bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 36 meses. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1646, conforme tabela de valores 
das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ), OU conforme 
tabela de valores constante do Anexo I do Regulamento de Bolsas de Investigação da IST-ID (https://ist-
id.pt/concursos/bolsas/), sendo o modo de pagamento da opção do Bolseiro por Transferência Bancária/Cheque. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: (i) avaliação curricular; (ii) entrevista 
individual; (iii) conhecimento antecedente no âmbito antes especificado; (iv) capacidade de programação; (v) 
fluência em Inglês (escrito e falado), com a respetiva valoração de: (i) 15%; (ii) 25%; (iii) 25%; (iv) 20%; (v) 15%. 

Composição do Júri de Seleção: Maria Manuela Portela Correia dos Santos Ramos da Silva (ist2494); Rodrigo 
Proença de Oliveira (ist4788); Jorge Saldanha Matos (ist2418). 

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

Prazos e procedimentos de audiência prévia, reclamação e recurso: Após comunicação da lista provisória dos 
resultados da avaliação, os candidatos dispõem de um período de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciarem 
em sede de audiência prévia de interessados, nos termos dos artigos 121º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo. A decisão final será proferida após a análise das pronúncias apresentadas em sede de audiência 
prévia de interessados. Da decisão final pode ser interposta reclamação para o Júri do concurso, ou recurso para o 
Presidente da IST-ID, no prazo de 15 dias úteis contados da respetiva notificação.  

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 
20 a 26 de outubro de 2021. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio, por via eletrónica, dos seguintes 
documentos: i) Formulário  B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (https://ist-id.pt/concursos/bolsas/ ), ii) 
Curriculum Vitae; iii) certificado de habilitações; iv) carta de motivação; v) declaração sob compromisso de honra 
de que não excede, com a celebração deste contrato, um período acumulado de três anos nessa condição, seguidos 
ou interpolados, no sistema científico e tecnológico, mencionando a duração e entidade(s) de acolhimento das 
bolsas que usufruiu desde a obtenção do grau de Doutor, e que os trabalhos de investigação que conduziram à 
atribuição do grau de doutor foram desenvolvidos numa entidade de acolhimento distinta da entidade onde vão 
ser desenvolvidos os trabalhos de investigação da bolsa. 

Estes documentos deverão ser enviadas via e-mail para: gabriela.cunha@tecnico.ulisboa.pt com cc para 
maria.manuela.portela@tecnico.ulisboa.pt 


