
 

 (BL98/2023_IST-ID) 

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

Bolsa de Investigação (estudante de mestrado ou mestrado integrado)  

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, ref.ª UIDP/05703/2020, com o apoio financeiro da 
FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições:  

Área Científica: Arquitetura / Sistemas Urbanos e Regionais / Geografia 

Requisitos de admissão: estar inscrito num mestrado integrado ou num mestrado. 

Plano de trabalhos: O projeto Território.justo.pt, integrado no Spatial Justice Lab do CiTUA, pretende ser um 
exercício de produção de conhecimento transdisciplinar que aplica o conceito de justiça espacial na sua 
complexidade à realidade de Portugal, numa base municipal. As tarefas do projeto, afetas à presente Bolsa, 
trespassam cinco fases: Aprender - Revisão de Literatura e seleção e análise de estudos de caso; Construir - 
Proposição de um modelo/índice de Justiça Espacial, a ser aplicado a todos os concelhos de Portugal; Aplicar - 
Aplicação do modelo em todos os concelhos do continente; Simular - Simulação de cenários para um concelho a 
partir da manipulação dos dados obtidos; e Comunicar - Divulgação científica e disseminação pública dos resultados 
intermédios e finais do projeto. 

Pretende-se especificamente o desempenho das seguintes funções: (a) Pesquisa e revisão de literatura científica 
de referência; (b) Pesquisa bibliográfica específica - politica, técnica e estatística - e coleta e espacialização de dados 
relevantes (censitários e outros); (c) Trabalho de campo e visitas exploratórias a territórios, arquivos, ou outras 
instituições com relevância para o projeto; (d) Apoio geral à execução do projeto por meio da elaboração de 
relatórios, contactos diversos e colaboração em outras formas de disseminação; (e) Colaboração em publicações 
científicas (artigos, capítulos e livro) e em outras atividades de divulgação de resultados (Website do projeto, Escola 
de Verão, Workshop, Podcast). 

Neste sentido, para além do domínio do Office (Word, Excel, PowerPoint), também se privilegiam conhecimentos 
básicos em sistemas e programas de representação, nomeadamente de informação geográfica. 

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 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 Prof. Jorge Gonçalves. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em abril de 2023. Quando o grau 
académico ou diploma seja outorgado na vigência do contrato de bolsa, esta pode ser concluída nos termos 
contratuais estabelecidos. A bolsa poderá ser renovada até ao fim do projeto. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €930,98, conforme tabela de 
valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ), OU 
conforme tabela de valores constante do Anexo I do Regulamento de Bolsas de Investigação da IST-ID (https://ist-
id.pt/concursos/bolsas/), sendo o modo de pagamento por Transferência Bancária. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:  



 

1. Avaliação curricular (CV e habilitações académicas e formativas, preferencialmente na área científica 
da Arquitetura, Sistemas Urbanos e Regionais ou Geografia) (80%); 

2. Experiência investigação, recolha e sistematização de dados (20%);  
3. Entrevista facultativa em caso de empate entre os candidatos mais bem avaliados. 

Composição do Júri de Seleção: Jorge Gonçalves, Professor do IST e investigador integrado do CiTUA; Rute Martins, 
investigadora integrada do CiTUA; Sílvia Jorge, investigadora integrada do CiTUA.  

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de e-mail do 
Resultado Final da Avaliação. 

Prazos e procedimentos de audiência prévia, reclamação e recurso: Após comunicação da lista provisória dos 
resultados da avaliação, os candidatos dispõem de um período de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciarem 
em sede de audiência prévia de interessados, nos termos dos artigos 121º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo. A decisão final será proferida após a análise das pronúncias apresentadas em sede de audiência 
prévia de interessados. Da decisão final pode ser interposta reclamação para o Júri do concurso, ou recurso para o 
Presidente da IST-ID, no prazo de 15 dias úteis contados da respetiva notificação.  

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 
23 de março a 5 de abril de 2023. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: i) 
Formulário  B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (https://ist-id.pt/concursos/bolsas/ ), ii) Curriculum Vitae; iii) 
certificado de habilitações, se aplicável; iv) comprovativo de inscrição em ciclo de estudos conducente à obtenção 
de grau académico (mestrado, mestrado integrado); v) carta de motivação;  

Estes documentos deverão ser enviados via e-mail para: rosa.nunes@tecnico.ulisboa.pt 


