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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 ou Engenharia do Território 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 do Professor Doutor Jorge Manuel Gonçalves. 

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 Prof. Jorge Gonçalves. 

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 
11 a 25 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) enquadrado na Linha 2 de investigação do CiTUA - Planeamento, 
Gestão e governança de Territórios Urbanos Contemporâneos em Contexto de Escassez, Clivagens 
socioeconómicas e de Alterações Climáticas – e, mais especificamente, na Linha Temática em Justiça Espacial. 
Esta linha temática tem como ambição central contribuir para a promoção da coesão social e territorial. É 
consensual a urgência de fomentar novos conhecimentos e uma maior capacidade de intervenção na correção 
das desigualdades espaciais, refletidas nas grandes disparidades nos territórios (urbanos, metropolitanos, 
regionais) e comunidades em termos de acesso aos serviços sociais e coletivos e ao desenvolvimento em 
termos gerais. As contribuições no âmbito desta Linha Temática têm sido muito diversas, centrando-se em: 
territórios saudáveis, cartografando instalações de saúde, propondo modelos para a localização de grandes 
equipamentos, colaborando no esforço de combate à obesidade e outras doenças crónicas, focando-se nas 



 

dinâmicas e consequências do envelhecimento em curso e melhorando as condições urbanas e arquitetónicas 
para mitigar as incapacidades funcionais dos cidadãos; acesso à habitação digna, através da avaliação da 
satisfação residencial, da promoção de uma melhor integração urbana dos conjuntos habitacionais públicos e 
do desenvolvimento de programas para melhorar as opções acessíveis; mobilidade e acessibilidade no espaço 
público, através da identificação de lacunas e necessidades não satisfeitas, e da monitorização da capacidade 
de integração social e física; modelos de governança territorial a escala local, urbana e metropolitana. Os 
principais objetivos são, por isso, combater as desigualdades espaciais, promover a coesão socioterritorial 
(bairros, cidades, metrópoles, ou outros espaços); desenvolver modelos espaciais para promover territórios 
saudáveis; a promoção da habitação acessível e soluções de mobilidade e acessibilidade mais equitativas para 
as comunidades vulneráveis através de processos inovadores de governação partilhada/colaborativa; trabalhar 
modelos de governança capazes de dar resposta à crescente complexidade de territórios e comunidades. 

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 


