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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI-LIC) – 1 (uma) Vaga

Referência: CIIMAR/BI-LIC/2017-061

Encontra-se aberto concurso para a atribuição da bolsa de investigação na instituição de I&D –
CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, nas seguintes condições:

1. Área Científica: Ciências Biológicas
Sub área: Comunicação de Ciência
2. Requisitos de admissão:
a) Licenciatura em Biologia ou equivalente.
b) Pelo menos 5 anos de experiência comprovada na planificação, desenvolvimento
e coordenação de atividades de comunicação de ciência e de experiências “mãos
na massa” para jovens.
c) Experiência no desenvolvimento de actividades de divulgação em projectos
nacionais e europeus.
d) Experiência em saídas de campo.
e) Boa capacidade de comunicação oral e escrita em Português e Inglês.
f) Conhecimentos de gestão de websites e redes sociais.

3. Plano de trabalhos:
Assegurar a implementação de actividades de divulgação científica para jovens e
público em geral, incluindo preparação de material de divulgação; realização de
experiências “mãos na massa” com diferentes públicos; e dinamização de acções de
formação.

4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto
do Bolseiro de Investigação Científica) alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
202/2012, de 27 de Agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação
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para
a
Ciência
e
a
Tecnologia,
I.P.
–
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf)
Regulamento de Bolsas CIIMAR.

2015
e

5. Local de trabalho: O trabalho será realizado no CIIMAR – Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental, sob a orientação da Doutora Ana Paula Mucha.

6. Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de seis (6) meses, em regime de
exclusividade, com início previsto em Fevereiro de 2018. O contrato de bolsa poderá
ser renovado até ao máximo legal.

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €745
(setecentos e quarenta e cinco euros), conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas
diretamente
pela
FCT,
I.P.
no
País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

8. Métodos de seleção:
A seleção será feita através de avaliação curricular de acordo com os seguintes
critérios:
1) Experiência na planificação e realização de atividades de divulgação científica e de
experiências “mãos na massa” para os diferentes públicos (60%);
2) Experiência na realização de atividades de divulgação científica em contexto escolar
(20%);
3) Realização de cursos, ações de formação e outras atividades relevantes na área da
comunicação de ciência (10%);
4) Participação ativa em eventos, congressos e feiras de comunicação e divulgação
científica (10%).
No caso de empate na avaliação curricular, a avaliação final será complementada
com entrevista aos candidatos melhor classificados, valendo nesse caso a entrevista
50%.
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9. Composição do Júri de Seleção:
Presidente do Júri: Doutora Ana Paula Mucha
1º Vogal: Doutor Filipe Castro
2º Vogal: Doutor Agostinho Antunes

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por
nota final obtida, no website do CIIMAR e simultaneamente por email. Caso a decisão
seja desfavorável os candidatos dispõem de um prazo de 10 dias úteis para se
pronunciarem, em sede de audiência prévia, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo.

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:
O concurso encontra-se aberto no período de 8 a 19 de Janeiro de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, indicando a referência CIIMAR/BI-LIC/2017-061,
através do envio dos seguintes documentos: carta de motivação, cópia de certificados de
habilitações, curriculum vitae detalhado, uma carta de recomendação e outros documentos
considerados relevantes para a candidatura, por correio convencional para: CIIMAR – Centro
Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – A/c Emília Afonso, Terminal de
Cruzeiros do Porto de Leixões, Av. General Norton de Matos s/n, 4450-208 Matosinhos; e
simultaneamente por correio eletrónico para: secretariado@ciimar.up.pt. Não serão
consideradas as candidaturas que não incluam todos os elementos acima indicados.

