ANÚNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE (1) BOLSA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de investigação científica no
âmbito do projeto ThermFire4Woven - Desenvolvimento de estruturas fibrosas avançadas com
tratamentos da superfície fibrosa e revestimentos com elevada eficiência térmica e resistência
à chama para aplicações de alto valor acrescentado (POCI-01-0247-FEDER-033637),
cofinanciado pela União Europeia através do FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional, enquadrado no COMPETE 2020 - Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização do Portugal 2020.
1. Área Científica: Engenharia Mecânica, Química, Biológica ou afins.
2. Requisitos de admissão: Os candidatos à Bolsa de Investigação Científica (BI) deverão
preferencialmente satisfazer os seguintes requisitos:
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- Mestrado em Engenharia Mecânica, Química, Biológica ou afins;

Telefone: 253 510 020
Fax: 253 510 029

- Conhecimentos sobre avaliação de ciclo de vida, de produtos e processos;
- Experiência profissional em tarefas associadas à avaliação do ciclo de vida e custos de
novos produtos e avaliação de impacto ambiental associado à produção de novos materiais e
produtos;
- Domínio da língua portuguesa, oral e escrito;
- Domínio da língua inglesa, oral e escrito.
3. Plano de trabalhos: Avaliação de ciclo de vida, tarefas associadas à avaliação do ciclo de vida
e custos dos novos produtos desenvolvidos, avaliação de impacto ambiental associado à
produção dos novos materiais e produtos, incluindo a realização de testes sempre que se
justifique e no auxilio à elaboração dos estudos preliminares a nível económico e de mercado.
4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro
de Investigação Científica), alterada pelo Decreto-Lei 202/2012 de 27 de agosto, Lei nº 12/2013
de 29 de janeiro de 2013 e Decreto-Lei nº 89/2013 de 9 de julho de 2013; Regulamento de
Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P 2018.
5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CVR - Centro para a Valorização de
Resíduos, sob a orientação científica da Doutora Joana Carvalho.
6. Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em 15 de
outubro de 2019, em regime de exclusividade, conforme Regulamento de Bolsas de Investigação
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da FCT 2018. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao limite máximo permitido pela
regulamentação aplicável, condicionado à data de encerramento do projeto.
7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 989,70 €/mês
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt).
8. Métodos de seleção: Os métodos de seleção e ponderação a utilizar serão os seguintes:
•
•
•

Avaliação curricular – 50 %
Experiência profissional – 50 %
Entrevista pessoal aos pré-selecionados (se necessária). Neste caso, o fator de
ponderação passará a ser de 50% para a entrevista e a restante ponderação distribuída
proporcionalmente aos valores atrás indicados pelos outros métodos de seleção.

Os candidatos serão classificados numa escala de 0 a 20 pontos.
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9. Composição do Júri de Seleção:
Cândida Vilarinho, Presidente
Joana Carvalho, Vogal efetivo
André Mota, Vogal efetivo
Ana Linda Ferreira, Vogal suplente
José Carlos Teixeira, Vogal suplente
10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público no
CVR – Centro para a Valorização de Resíduos, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado
através de e-mail.
11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 02-09-2019 a 16-09-2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, cópia do certificado de
habilitações e outros documentos que considere relevantes.
O investigador responsável pelo projeto reserva-se o direito de não atribuir a Bolsa de
Investigação Científica em concurso em função do resultado de avaliação das candidaturas e da
sua adequação aos objetivos do projeto.
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As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail para emprego@cvresiduos.pt identificando o
mesmo com a referência: 2019/BI-CVR/003.
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