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

Bolsa de investigação pós-doutoral 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de investigação pós-doutoral, no âmbito do Centro 
para a inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura (CiTUA), refª UIDP/05703/2020, com o apoio financeiro 
da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

Área Científica: Arquitetura 

Requisitos de admissão:   

a) ser titular do grau de doutor obtido nos três anos anteriores à data da submissão da candidatura à bolsa; 

b) ter desenvolvido os trabalhos de investigação que conduziram à atribuição do grau de doutor em entidade 
distinta da entidade de acolhimento da bolsa; 

c) não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações possíveis, um período 
acumulado de três anos nesta tipologia de bolsa, seguidos ou interpolados; 

d) não ter tido anteriormente contrato de bolsa de investigação pós-doutoral com o IST. 

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: Desenvolver atividades de gestão de ciência para o período de 2021-2023, compatíveis com a 
estratégia de investigação do CiTUA/Linha Científica 1- Formas emergentes de habitar o espaço nos territórios 
urbanos contemporâneos, resultantes da evolução das exigências sociais, com enfoque: 

 no estímulo à participação em parcerias e redes de investigação (Colaborar) 

 na internacionalização do CiTUA (Globalizar) 

 na promoção e divulgação da sua atividade e produção científica (Projetar) 

 na identificação de oportunidades de financiamento nacionais e internacionais (Radar) 

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 Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e 
Arquitetura (CiTUA) do Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa, sob a orientação científica da 
Professor Doutor José Álvaro Antunes Ferreira. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em maio de 2021. O contrato de 
bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 26 meses.  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1.646,00 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 critérios considerados serão os seguintes:  

CRITÉRIO A (30%) – Qualidade da produção científica, designadamente, publicações científicas: parâmetro que 
tem em conta os livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas e em actas de conferências 
internacionais de que o candidato foi autor ou co-autor, considerando:  

• a sua natureza;  

• o seu impacto;  

• o nível científico/tecnológico e a inovação;  

• a diversidade e a multidisciplinaridade; 



• a colaboração internacional; 

• a importância das contribuições para o avanço do estado actual do conhecimento; 

• a importância dos trabalhos que foram seleccionados pelo/a candidato/a como mais representativos, 
nomeadamente no que respeita à sua contribuição para o desenvolvimento e evolução da área científica 
para que é aberto o procedimento concursal. 

CRITÉRIO B (10%) – Atividades de investigação aplicada relevante para o presente concurso, considerando: 

• Acções de formação profissional: parâmetro que tem em conta a participação e coordenação de acções de 
formação tecnológica dirigidas para as empresas e o sector público, tendo em consideração a sua natureza, 
a intensidade tecnológica e os resultados alcançados. 

• Prestação de serviços e consultoria integrada na missão institucional: parâmetro que tem em conta a 
participação em actividades que envolvam o meio empresarial e o sector público, tendo em consideração o 
tipo de participação, a dimensão, a diversidade, a intensidade tecnológica e a inovação. 

• Concepção, projeto e produção de realizações científicas: parâmetro que tem em conta a valia para as 
actividades do Instituto de experiências profissionais relevantes 

CRITÉRIO C (10%) – Atividades de extensão e disseminação de conhecimento, considerando: 

• Serviços à comunidade científica e à sociedade (tendo em conta a participação e coordenação de iniciativas 
de divulgação científica e tecnológica e levando em consideração a natureza e os resultados alcançados por 
estas, quando efectuadas junto: 

o da comunidade científica, nomeadamente pela organização de congressos e conferências; 

o da comunicação social;  

o das empresas e do sector público. 

CRITÉRIO D (10%) – Contribuição em atividades de gestão em programas de ciência, considerando: 

• Experiência demonstrada em atividades de gestão,  

• Elaboração e submissão de propostas de projectos científicos colaborativos a entidades financiadoras 
internacionais, na procura de parceiros e no estabelecimento de redes de contactos. 

CRITÉRIO E (20%) – Avaliação do projeto de candidatura considerando o plano de trabalho proposto neste edital 
(máximo 10 000 caracteres) 

CRITÉRIO F (20%) - Entrevista 

Os critérios de seleção serão avaliados de 0 a 100 e considerando a ponderação identificada em cada um. 

Composição do Júri de Seleção: Teresa Frederica Tojal de Valsassina Heitor, Professora Catedrática do IST, 
Presidente do CiTUA, Presidente do Júri; Ana Cristina Santos Tostões, Professora Catedrática do IST; José Álvaro 
Antunes Ferreira, Professor Associado com agregação do IST. 

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 
26 de maio a 9 de junho 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; iv) carta de motivação; v) declaração sob compromisso de honra 
de que não excede, com a celebração deste contrato, um período acumulado de três anos nessa condição, 
seguidos ou interpolados, no sistema científico e tecnológico, e que os trabalhos de investigação que conduziram 
à atribuição do grau de doutor foram desenvolvidos numa entidade de acolhimento distinta da entidade onde 
vão ser desenvolvidos os trabalhos de investigação da bolsa. 

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


