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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 uma (1) Bolsa de Iniciação à Investigação Científica BIC no 
âmbito do projeto de I&D 1801P.00100.1.01-RESULTADOS DE ATIVIDADE NA ÁREA DE SANEAMENTO/1152, nas 
seguintes condições: 

Área Científica: Hidráulica Ambiente e Recursos Hídricos. 

Requisitos de admissão: 1º ciclo completo em Engenharia Civil. 
 
Plano de trabalhos: No âmbito desta bolsa pretende-se apresentar e discutir as tecnologias e soluções para a 
gestão de lamas fecais em Países em desenvolvimento, com enfase especial para a cadeia de serviços de lamas 
fecais (interface, coleta e pre-tratamento, transporte, tratamento complementar e disposição/reutilização final), 
para servir as comunidades vulneráveis dos peri-urbanos (“urban poor”)  

O objetivo final é a elaboração de um instrumento de apoio à decisão, que permita de forma simplificada apontar 
preliminarmente para as tecnologias e soluções mais adequadas de saneamento, em função de variáveis e 
parâmetros locais, nomeadamente, entre outros, clima, disponibilidade de espaço, natureza do terreno, 
densidade populacional, disponibilidade financeira e profundidade do nível freático. 

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(a) CERIS do Instituto Superior Técnico, sob a orientação 
científica do Professor/Doutor José Saldanha Matos 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6. meses, com início previsto em Março de 2022. O contrato de 
bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 12. meses.  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €446,12 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: Notas da UC de Saneamento e de 
Hidrologia e Recursos ou equivalente e média do 1º ciclo (50%) e entrevista individual (50%). 

Composição do Júri de Seleção: Prof. José Saldanha Matos – nº mec. IST12191, Prof.ª Filipa Ferreira – nº mec. 
IST14202 e Prof. Vitor Sousa – nº mec. IST14859. 

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 
21 a 27 de janeiro de 2022. 



 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: 
Formulário ID B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (https://ist-id.pt/concursos/bolsas/ ), Curriculum Vitae, 
certificado de habilitações e carta de motivação, comprovativo de inscrição em ciclo de estudos, e deverão ser 
enviadas via email: GABRIELA.CUNHA@TECNICO.ULISBOA.PT 

 

 

 

 


