
 

 (BL27/2021-IST-ID) 

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

Bolsa de Investigação (estudante de doutoramento)  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do Projeto de 
Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) – “Gestão e valorização dos resíduos florestais na 
perspetiva dupla da prevenção de incêndios e na produção de bioenergia sustentável e competitiva para as 
regiões do interior”, com a Ref.ª CLEANFOREST - PCIF/GVB/0167/2018, financiado por fundos nacionais através 
da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

 Área Científica: Engenharia Química 

 Requisitos de admissão: 

1)     Adequação da formação académica ao projeto a desenvolver: os candidatos deverão ser detentores da 
habilitação académica de Mestre em Engenharia Química e Biológica, atribuindo-se preferência a licenciados em 
áreas científicas similares e/ou complementares (30%). 

2)     Média da licenciatura e mestrado (20%); 

3)     Experiência laboratorial comprovada em processos de produção de biocombustíveis, em contexto de 
investigação científica na área de engenharia química, atribuindo-se preferência a candidatos com conhecimento 
comprovável em engenharia de operações unitárias e de reacção química, bem como, em ferramentas de Gestão 
da Qualidade Total e de Análise de Ciclo de Vida (30%); 

4)     Experiência de trabalho em laboratório e na operação de instalações piloto (20%).No caso de bolsas de 
projetos financiados pela FCT (incluindo os estratégicos) e P2020, incluir o seguinte texto: 

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: O bolseiro irá desenvolver as seguintes tarefas: 
1)     Acompanhamento global do trabalho desenvolvido pelas equipas técnicas das diferentes instituições 

envolvidas e estabelecimento dos canais de comunicação necessários entre as mesmas; 
2)     Apoio ao desenvolvimento de estudos relativos à liquefação de resíduos florestais lignocelulósicos, 

previamente selecionados, para posterior produção de gás de síntese, por via eletroquímica; 
3)     Desenvolvimento de metodologias de otimização das condições operatórias nos processos de liquefação 

e de co-eletrólise acima referidos. 
  
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/regulamento.phtml.pt  

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, no 
âmbito do Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA) e, no ISEL, sob a orientação científica do 
Professor Doutor João Fernando Pereira Gomes e Doutor Rui Galhano dos Santos. 

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em 01 de abril de 2021, 
eventualmente renovável até ao limite do prazo de execução do projeto. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 1074,64 €, 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/Cheque. Acresce ainda o seguro social 
voluntário  



 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: Avaliação Curricular, com valoração 
de 60% e, Entrevista de Seleção a todos os candidatos, com valor de 40%. 
A Avaliação Curricular (AC) tem por base os critérios descritos no ponto “Requisitos de admissão”, com as 
ponderações aí indicadas. 
A Entrevista de Seleção (ES) terá a duração máxima de 60 minutos e tem por base os seguintes critérios: 

 Compatibilidade com o perfil do plano de trabalhos – 40 %; 
 Motivação e interesse no projeto – 20 %; 
 Postura e experiência de trabalho em equipa – 20 %; 
 Capacidade de expressão, argumentação e fluência verbal – 20 %. 

 
Composição do Júri de Seleção: Prof. João Fernando Pereira Gomes; Doutor Rui Galhano dos Santos; Prof. 
Jaime Filipe Borges Puna; 
  
Forma de publicitação/notificação resultados: Todos os candidatos serão notificados através de email 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: i) 
Formulário  B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (http://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/formularios/ ), ii) 
Curriculum Vitae; iii) certificado de habilitações, se aplicável; iv) comprovativo de inscrição em ciclo de estudos 
conducente à obtenção de grau académico (doutoramento); v) carta de motivação;  

Estes documentos deverão ser enviadas via e-mail para: rui.galhano@ist.utl.pt  


