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AVISO 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO 

PAC:MAN – SISTEMA DE GESTÃO DO RISCO DE ACIDENTES DE POLUIÇÃO EM ZONAS COSTEIRAS 
 

PTDC/AAC-AMB/113469/2009  

 

 

Comunica-se que está aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do Projeto 

PAC:MAN – Sistema de Gestão do Risco de Acidentes de Poluição em Zonas Costeiras  (PTDC/AAC-

AMB/113469/2009), na área científica de Ambiente e Alterações Climáticas – Ambiente, financiado pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), nas seguintes condições: 

 

Atividade 

O bolseiro estará envolvido nas tarefas de análise de risco de derrames de hidrocarbonetos, em particular na 

elaboração de mapas e indicadores de risco, com base em simulações de perigosidade e mapas de 

vulnerabilidade. O bolseiro participará ainda na integração da informação num webSIG.  

Regime de Atividade 

O trabalho decorrerá em regime de dedicação exclusiva, conforme estabelecido no Estatuto do Bolseiro de 

Investigação, aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, e republicado com 

alterações em anexo ao Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto, e com as alterações introduzidas pela Lei  

n.º 12/2013, de 29 de janeiro, disponível no endereço (http://www.lnec.pt/recrutamento/bolsas) e no 

Regulamento das Bolsas de Investigação da FCT (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml). 

Perfil do Candidato 

Poderão candidatar-se Mestres em Matemática, Estatística, Engenharia e áreas afins com forte formação em 

matemática. É requerido Inglês falado e escrito. 

Tipo de Bolsa 

A bolsa a conceder será uma Bolsa de Investigação (BI) para mestre, tal como definido no 

artigo 7º do Regulamento das Bolsas de Investigação da FCT, disponível em http://www.fct.pt/apoios/bolsas/reg

ulamento.phtml. 

Duração 

A duração da bolsa é de 5 meses. 

Orientação Científica 

http://www.lnec.pt/recrutamento/bolsas
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml
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O candidato será orientado pelos investigadores Doutora Anabela Oliveira, Doutor Alberto Azevedo e Doutor 

André Fortunato. 

Local de trabalho: As atividades serão realizadas nas instalações do LNEC, na Av. do Brasil, em Lisboa, sem 

prejuízo de deslocações temporárias no País. 

Métodos e critérios de seleção 

Será efetuada uma pré-seleção com base na avaliação da documentação enviada ao LNEC. Aos candidatos 

pré-selecionados serão realizadas entrevistas. Os principais critérios de seleção serão o mérito científico, a 

adequação entre o perfil do candidato e os objetivos da bolsa, a motivação e a experiência relevante para o 

projeto em questão. O júri poderá não atribuir a bolsa se a qualidade dos candidatos for inferior à requerida. 

Composição do júri de seleção: o júri de seleção será constituído pelos seguintes elementos: 

Presidente:   Doutora Anabela Oliveira (coordenadora do projeto), LNEC 

Vogais efectivos:   Doutor André Fortunato, LNEC 

Doutor Alberto Azevedo, LNEC 

Vogal suplente:   Doutora Paula Freire, LNEC 

Subsídio mensal de manutenção: 

De acordo com a tabela de valores da FCT (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores) para Bolsas de 

Investigação (BI) – atualmente € 980 para Mestres. Será também assegurado o pagamento do seguro social 

voluntário e de um seguro de acidentes pessoais. 

Recepção de candidaturas  

A recepção de candidaturas decorrerá de 10 a 21 de fevereiro de 2014. 

Documentos de Candidatura 

- Carta de Motivação (máximo: uma página A4). 

- Certificados comprovativos das habilitações académicas declaradas, com indicação da média final e das 

classificações obtidas nas várias disciplinas. Devem sempre ser apresentados os certificados das habilitações 

académicas exigidas neste concurso (ou sua fotocópia), mesmo se os candidatos possuírem habilitações 

superiores. 

No caso de o candidato não conseguir obter o documento oficial comprovativo das habilitações académicas até 

ao termo do prazo de candidatura, pode substituí-lo por uma declaração da sua responsabilidade com o 

respetivo conteúdo, mantendo-se a obrigação de o entregar até à data da assinatura do contrato.  

- Curriculum Vitae detalhado. 
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- Formulário de candidatura – obtido online em (http://www.lnec.pt/recrutamento/formulario_bolsas_fct.pdf) ou 

solicitado ao LNEC (DSRH/DIGP) no horário de expediente (9:00 – 12:30, 14:00 – 17:30). 

- Documentos adicionais (com carácter facultativo), tais como cartas de referência, artigos publicados em 

revistas internacionais e comprovativos de estágios ou cursos complementares realizados. 

Os documentos podem ser apresentados em Português ou em Inglês. Contudo, deverá ser sempre incluída 

uma versão em Inglês da carta de motivação. 

Entrega das Candidaturas 

As candidaturas podem ser entregues em mão no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Sector de Arquivo e 

Expediente Geral, Avenida do Brasil 101, 1700-066 Lisboa, ou enviadas por correio registado para o mesmo 

endereço postal, nas mesmas condições, devendo neste caso ser expeditas até ao termo do prazo fixado nos 

termos deste aviso, contando para efeitos de cumprimento do prazo a data do carimbo dos CTT. Em ambos os 

casos, deverão obrigatoriamente ser recebidas em envelope fechado, devidamente identificado como 

“PAC:MAN – Sistema de Gestão do Risco de Acidentes de Poluição em Zonas Costeiras (PTDC/AAC-

AMB/113469/2009)”. As candidaturas podem ainda ser enviadas por correio electrónico até ao termo do prazo 

limite para: recrutamento@lnec.pt. 

Notificação dos resultados:  

Os resultados finais de cada fase de avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final 

obtida, sendo todos os candidatos notificados por via electrónica. Os mesmos resultados serão ainda 

divulgados na página electrónica do LNEC (http://www.lnec.pt/recrutamento/bolsas-FCT). 

Informações 

Qualquer informação complementar poderá ser solicitada através dos telefones 21 844 3892 ou 21 844 3631.  
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