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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, Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia do Território, na área das 
ciências sociais e humanas ou em áreas consideradas 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 dos Santos Morais de Sá. 

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, Prof. Antunes Ferreira e Profª. Ana Sá. 

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 
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 (http://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/formularios/) 
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 que se deve inscrever na linha temática 
“Planeamento e Gestão da Cidade Alargada”. Dada a natureza transversal da linha temática, valorizam-se 
abordagens multidisciplinares e multiescala, que privilegiem a análise comparada, contribuindo para o 
desenvolvimento de novos paradigmas de planeamento territorial e de gestão urbana num contexto de 
escassez e de incerteza, fortemente condicionado pelas tendências de globalização e pelas transformações 
tecnológicas, mas também pelo quadro de alterações climáticas e de transformações económicas e sociais. Em 
particular, serão privilegiados projetos de investigação que contribuam para o desenvolvimento de políticas, 
instrumentos e projetos de intervenção no território da cidade alargada, que explicitem a sua contribuição 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, num quadro de abordagens colaborativas, nomeadamente 
entre o sector publico e o privado ou entre estes e a população, permitindo assegurar serviços, 
infraestruturas, equipamentos e investimentos sustentáveis que resultem na promoção de coesão territorial e 
na redistribuição equitativa dos benefícios e encargos relacionados com desenvolvimento da cidade alargada 
ao longo do seu ciclo de vida útil. 

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 


