
Anúncio para atribuição de 11 Bolsas de iniciação à investigação 

Apoio especial Verão com Ciência - FCT 

 

 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de onze (11) Bolsas de iniciação à investigação (BII) 

no âmbito do apoio especial Verão com Ciência da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

ao DINÂMIA’CET-Iscte – Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território do 

Iscte. 

As onze (11) Bolsas de iniciação à investigação (BII) serão desenvolvidas em 2 projetos de 

Investigação do DINÂMIA’CET-Iscte:   

- “Franciscan Landscapes: the Observance between Italy, Portugal and Spain (F-Atlas Project)”, 

com referência JPICH/0002/2019, financiado pelo programa-quadro comunitário para a 

investigação e inovação Horizonte 2020, através do Joint Programming Initiative on Cultural 

Heritage (JPI CH); 

- “COST ACTION CA18214 - The geography of New Working Spaces and the impact on the 

periphery”, financiada pela European Cooperation in Science and Technology (COST). 

 

Estas bolsas serão atribuídas nas seguintes condições: 

 

1. Área Científica:  

Ciências Sociais e Humanas (nomeadamente Arquitetura e Urbanismo, História, Conservação do 

Património, Geografia, Sociologia, ou áreas afins). 

 

2. Tipo de Bolsa:  

Bolsa de iniciação à investigação (BII). 

 

3. Requisitos de admissão:  

a) Inscrição numa licenciatura, mestrado, ou mestrado integrado em Ciências Sociais e 

Humanas (nomeadamente Arquitetura e Urbanismo, História, Conservação do 

Património, Geografia, Sociologia, ou áreas afins). 

 

4. Fatores de preferência:  

a) Afinidade com trabalho de investigação em contexto académico nas áreas 

científicas acima referidas; 



b) Boa comunicação escrita e verbal; 

c) Conhecimento de Excel na ótica do utilizador; 

d) Conhecimento da língua inglesa; 

e) Conhecimento de AutoCAD na ótica do utilizador (específico para o Projeto F-

ATLAS); 

2f) Conhecimento de QGIS ou/e SPSS (específico para a COST Action). 

 

5. Plano de Trabalho: 

a) Projeto F-Atlas: 

- Recolha de imagens relacionadas com os casos de estudo; 

- Análise comparativa dos dados; 

- Análise e registo de materiais, técnicas construtivas e anomalias de dois edifícios 

conventuais; 

- Análise paisagística e de atividades turísticas na região para definição de estratégias de 

intervenção com vista à integração dos dois casos de estudo em percursos turístico-

culturais; 

- Pesquisa e análise de dados sobre as alterações climáticas nas regiões costeiras de 

Portugal; 

- Suporte na preparação de protótipos virtuais de património religioso para a sua 

impressão em 3D. 

       b) COST Action: 

- Revisão e atualização dos dados existentes nos novos espaços de trabalho em Portugal 

(tipologia, distribuição geográfica, localização, etc.); 

- Aplicação e recolha de dados de entrevistas e inquéritos; 

- Suporte à análise e produção de documentos. 

 

6. Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, sucessivamente 

alterada pelos Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, Decreto Lei nº 233/2012, de 29 de 

outubro, Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e 

Decreto-Lei nº 123/2019 de 28 de agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P. 

nº n.º 950/2019 de 16 de dezembro de 2019 e Primeira alteração ao Regulamento de Bolsas de 

Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., n.º 643/2021 de 14 de julho de 

2021. 

 



7. Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido num sistema híbrido, via teletrabalho e 

presencialmente no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa e será coordenado pelo Doutor 

Rolando Volzone e pelas Doutoras Maria Assunção Gato, Elisabete Tomaz e Soraya Genin. 

 
8. Duração das bolsas: As bolsas terão a duração de um 1 mês com início previsto em 

Julho/Agosto/Setembro. 

 
9. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 486,12 

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

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_de_Valores_SMM_2022.pdf  sendo paga 

através de transferência bancária.  

 

10. Documentos de Candidatura                                                                                                                                                                                      

a) Carta de motivação, incluindo a referência ao projeto que entende integrar; 

b) Curriculum Vitae; 

c) Documento de Identificação;  

d) Cópia do comprovativo de matrícula e inscrição em curso de licenciatura, mestrado 

ou mestrado integrado; 

e) Outros documentos relevantes para a candidatura. 

 

11. Métodos de seleção: 

A seleção do(a) Bolseiro(a) basear-se-á nos seguintes critérios: a) Curriculum académico do/a 

candidato/a relevante para a área de abertura do concurso; b) Carta de motivação. 

A classificação dos candidatos será efetuada utilizando a seguinte fórmula: 

Total: 0,50×A+0,50×B em que: A é a classificação entre 0 e 10 obtida no ponto 10.a; B é a 

classificação entre 0 e 10 obtida no ponto 10.b. 

 

12. Composição do Júri:  

Professora Doutora Soraya Genin, DINÂMIA’CET-Iscte (Presidente do Júri) 

Doutor Rolando Volzone, DINÂMIA’CET-Iscte (Vogal Efectivo) 

Doutora Elisabete Tomaz, DINÂMIA’CET-Iscte (Vogal Efectivo) 

 

13. Forma de Publicitação/Notificação: Os/As candidatos/as serão notificados por escrito, via 

correio eletrónico. 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_de_Valores_SMM_2022.pdf


 

14. Reserva de Recrutamento: Aplica-se a reserva de recrutamento dos candidatos por ordem 

de classificação, em caso de rescisão/desistência do(a) candidato(a) selecionado(a).  

 

15. Prazo de Candidatura: o concurso encontra-se aberto de 6 de Julho a 12 de Julho de 

2022. 

16. Envio da documentação: A documentação deverá ser enviada para: 

dinamia.veraocomciencia@gmail.com indicando obrigatoriamente no assunto a seguinte 

referência: BII_FATLAS ou BII_COST - nome do candidato. 

 

Mais informação disponível: http://dinamiacet.iscte-iul.pt/  

mailto:dinamia.veraocomciencia@gmail.com
http://dinamiacet.iscte-iul.pt/

