
 

(BL31/2021-IST-ID) 

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

Bolsa de iniciação à investigação  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de iniciação à investigação, no âmbito do projeto de I&D 
(1801P.00095.1.01) – RESULTADOS DE ACTIVIDADE NA AREA DE SISM - IST-ID , nas seguintes condições: 

Área Científica: Mecânica Estrutural e Estruturas 

Requisitos de admissão:  

a) estar inscrito num curso técnico superior profissional, numa licenciatura, num mestrado integrado ou 
num mestrado, ou ser licenciado e estar inscrito em curso não conferente de grau académico 
integrado no projeto educativo de uma instituição de ensino superior, desenvolvido em associação ou 
cooperação com uma ou várias unidades de I&D; 

b) não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações possíveis, um 
período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido ou interpolado; 

c) não ter sido já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta ou indiretamente 
financiada pela FCT. 

Plano de trabalhos: O bolseiro deverá colaborar no estudo de investigação por contrato identificado por 
“Avaliação Generalizada e Hierarquização do Risco Sísmico Estrutural Prospectivo de Hospitais em Portugal 
Continental”, solicitado pela ACSS, IP à FUNDEC e CERIS. Concretamente, o estudo deverá compreender as 
seguintes fases: (i) caracterização do universo hospitalar em Portugal continental, nomeadamente identificando 
os campii, identificando e caracterizando os edifícios principais (tipo de estrutura, número de pisos, idade, estado 
de conservação, identificadores que permitam avaliar as massas e ação sísmica), os tipos de serviços de urgência, 
as consequências do zonamento sísmico; (ii) recolha de informação adicional, possivelmente por meio de 
inquérito aos serviços de instalações e equipamentos dos referidos hospitais; (iii) avaliação da vulnerabilidade 
sísmica dos edifícios, por diferentes metodologias, considerando a localização (versus zonamento sísmico para as 
ações sísmicas tipo 1, interplaca, e tipo 2, intraplaca), a geologia e tipo de terreno superficial, a tipologia 
construtiva (alvenaria sem e com placa, betão armado inicial, betão armado consolidado, etc.), a época de 
construção (versus regulamentação estrutural considerada, anterior a 1935, entre 1935 e 1958, RBA, entre 1958 e 
1983, RSCCS, entre 1983 e 2010, RSA+REBAP e posterior a 2010, EC8), as condições de implantação do edifício e 
riscos próximos, as características de regularidade dos edifícios (incluindo modificações estruturais); (iv) avaliação 
do risco sísmico dos vários edifícios, ponderando a vulnerabilidade, a exposição e a perigosidade, e subsequente 
ordenação; (v) colaboração na redação de relatório técnico-científico. A participação do bolseiro no estudo irá 
permitir familiarizar-se com metodologias de avaliação de risco sísmico, como sejam a metodologia ICIST/ACSS 
(desenvolvida pelo coordenador com base no “Standard for Seismic Evaluation of Existing Reinforced Concrete 
Buildings”, da “Japan Building Disaster Prevention Association”, ajustada ao Eurocódigo 8) e a “Metodologia para 
a Avaliação da Segurança Sísmica de Edifícios Existentes baseada em Análises de Fiabilidade Estrutural” e “Guião 
de avaliação da segurança sísmica de edifícios existentes de betão armado”, publicações LNEC, enquadradas pela 
Portaria n.º 302/2019 referente à avaliação da vulnerabilidade sísmica de edifícios existentes. 

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 na FUNDEC, CERIS e IST da instituição de acolhimento IST, 
campus Alameda (com possibilidade de trabalho remoto), sob a orientação científica do Professor Jorge Miguel 
Silveira Filipe Mascarenhas Proença. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 5 meses, com início previsto em Março de 2021. O contrato de 
bolsa não é renovável.  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €416,12, 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. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular geral, avaliação 
curricular nas UCs da área científica, entrevista individual (entrevista remota), com a respetiva valoração de 40%, 
40% e 20%, com cada um dos critérios valorado entre 0 e 20 valores. 

Composição do Júri de Seleção: Jorge Miguel S. F. M. Proença, Luís Calado e Luís Guerreiro 

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 
4 a 10 de março de 2021. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: i) 
Formulário  B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (www.ist-id.pt), ii) Curriculum Vitae; iii) certificado de 
habilitações, se aplicável; iv) comprovativo de inscrição em ciclo de estudos conducente à obtenção de grau 
académico; v) carta de motivação; vi) declaração sob compromisso de honra de que não excede, com a 
celebração do contrato de bolsa em causa, um período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido 
ou interpolado, e não foi já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta ou indiretamente 
financiada pela FCT. 

Estes documentos deverão ser enviadas via e-mail para: bolsas@drh.tecnico.ulisboa.pt 


