
EDITAL  

 

Bolsa de Investigação para Licenciado (1 vaga) 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de Investigação [Licenciado] no 

âmbito do projeto ControlTB - Controlo da Tuberculose Pulmonar em Portugal numa perspectiva 

espácio-temporal: determinantes, tendências e previsões da incidência em unidades geográficas. 

Contributo para um Programa optimizado, com a Referência PTDC/SAU-SAP/116950/2010, 

financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em curso no 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Estatística. 

 

Requisitos de admissão:  

O bolseiro deverá ter: 

 Uma Licenciatura em Estatística/Matemática, ou áreas afins, até à data da apresentação da 

candidatura. 

 Experiência em análise estatística e em construção/gestão de bases de dados (por exemplo: 

Excel, SPSS e/ou R); 

 Interesse em realizar doutoramento na especialidade de Estatística, Epidemiologia ou área 

afim (ser atualmente doutorando é um fator preferencial); 

 Experiência em investigação científica multidisciplinar, trabalho em equipa e interesse pelas 

questões de Saúde Pública e Modelação Matemática Aplicada; 

 Capacidade de síntese oral e escrita; 

 Bons conhecimentos de língua inglesa falada e escrita; 

 Disponibilidade para viajar. 

 

Plano de atividades: Participação na tarefa 5 do projeto. Em particular, na aplicação de modelos 

aditivos estruturados de regressão. Análise dos resultados, elaboração de relatórios e redação de 

artigos científicos como membro da equipa e corresponsável pela integração da mesma. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica); Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical (IHMT) aprovado pela FCT (Diário da República, 2ª série, nº 70, de 10 de Abril de 2007, 

alterado pelo Regulamento n.º 229/2010 publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 49, de 11 de 

Março de 2010, disponível em http://www.ihmt.unl.pt. 

 

http://www.ihmt.unl.pt/


Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra, sob a orientação científica do Prof. Doutor Bruno de Sousa e 

da Prof.ª Doutora Dulce Gomes. 

 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de seis (6) meses, com início previsto em dezembro de 

2013. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 745,00, conforme 

tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores), acrescido de Seguro Social Voluntário no valor legal 

em vigor.  

(nota: pagamentos efetuados mensalmente, através de cheque ou transferência bancária) 

 

Métodos de selecção:  

Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:  

 Avaliação Curricular (20%),  

 Experiência em Tratamento de Dados, Programação e Interesse em Realizar Doutoramento 

(40%) 

 Escrita em comunicação científica (incluindo a língua inglesa) (40%);  

 Entrevista se necessário. 

 

Composição do Júri de Selecção:  

 

Presidente do Júri: Prof. Doutor Bruno Cecílio de Sousa, Professor Auxiliar, Universidade de 

Coimbra  

1º Vogal – Prof.ª Doutora Carla Nunes, Professora Auxiliar, ENSP, Universidade Nova de 

Lisboa 

2º Vogal – Prof.ª. Doutora Dulce Gomes, Professora Auxiliar, Universidade de Évora 

1º Suplente – Prof.ª Doutora Patrícia Filipe, Professora Auxiliar, Universidade de Évora 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público do 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, sendo todos os 

candidatos(as) notificados através de e-mail e carta registada. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto 

no período de 23.10.2013 a 06.11.2013. 

 

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores


1. As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: 

 Curriculum Vitae (em papel e/ou suporte informático),  

 Fotocópia dos certificados de habilitações,  

 Uma carta de recomendação (facultativo),  

 Uma carta de motivação do candidato. 

 

2. No caso de o candidato não conseguir obter os documentos comprovativos até ao termo do prazo 

de candidaturas, deverá substitui-los por declarações da sua responsabilidade e enviar os 

documentos oficiais logo que deles disponha. 

 

3. Sem prejuízo do ponto anterior, as candidaturas que à data da avaliação não se encontrem com 

todos os documentos necessários para que a mesma possa ser efetuada não são consideradas. 

 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio registado ou por e-mail para: 

Prof. Doutor Bruno de Sousa 

Anúncio Ref.ª PTDC/SAU-SAP/116950/2010 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação- Universidade de Coimbra 

Rua do Colégio Novo, Apartado 6153 

3001-802 Coimbra  

e-mail: bruno.desousa@fpce.uc.pt  

 

Nota: Todos os documentos enviados por e-mail deverão ter a extensão .docx ou .pdf e ter o assunto 

preenchido com a referência do anúncio. 

 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 8 de outubro de 2013. 

mailto:bruno.desousa@fpce.uc.pt

