Centro de GestãoEngenharia de Formação
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação I.P.

EDITAL Nº 23/2007
Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação
No âmbito do projecto “Investigação da Infraestrutura Geológica e da
Base de Recursos Geológicos (Cartas Geológicas de Portugal)”
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito
do Projecto “Investigação da Infraestrutura Geológica e da Base de Recursos
Geológicos (Cartas Geológicas de Portugal)”, no Departamento de Geologia, nas
seguintes condições:
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Duração e Regime de Actividade: Duração de 6 meses, eventualmente
prorrogáveis, com início previsto para 1 de Julho de 2007, em regime de
exclusividade. A contratação será regida pelo estipulado na legislação em vigor
relativa ao Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela lei
40/2004, de 18 de Agosto, bem como pelo Regulamento de Bolsas do INETI,
aprovado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia em 07-09-2005. A Bolsa
poderá, eventualmente, ser prorrogada por um período adicional de 12 meses.
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Objecto de Actividade: Realizar cartografia geológica à escala 1/25.000 e
estudos complementares.
Orientação Científica: Doutores José Romão e Ruben Dias.
Formação Académica: Licenciatura em Ciências Geológicas ou equivalente na
área geocientífica.
Requisito indispensável: Compromisso de poder realizar trabalho de campo no
mínimo 15 dias por mês durante o período da bolsa.
Factores de Preferência: Experiência em cartografia geológica.
Remuneração: De acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação
no país atribuídas pela FCT.
Documentos
de
Candidatura:
Ficha
de
Candidatura
(www.ineti.pt/uo/uo/?uo=159); Carta de Apresentação (com indicação do nome
do Projecto a que se candidata), Certificado(s) de Habilitações; Curriculum Vitae.
Indicar data de início e de conclusão do prazo do Concurso: .de 17 a 25 de
Maio de 2007
Critérios de Avaliação: A selecção dos Bolseiros basear-se-á nos seguintes
critérios, por ordem decrescente de importância:
a)
Curriculum académico relevante para a área de abertura de concurso
b)
Proximidade dos domínios científicos de especialização em relação à área
de actuação do INETI, na qual os bolseiros irão exercer a sua actividade
c)
Experiência anterior
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A candidatura deverá ser dirigida a:
INETI – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação I.P.
Edif. L - Núcleo de Gestão de Estágios
Estrada do Paço do Lumiar
1649-038 Lisboa ou por e-mail: helena.cunha@ineti.pt
Fax: 21 716 40 19

