1 Bolsa de Investigação - MESTRE (M/F)
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação – Mestre no âmbito
do Projeto MOBI-AGE Promoção da mobilidade urbana em populações envelhecidas, com a
referência MITEXPL/STS/0065/2017, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES
(PIDDAC), no âmbito do Programa MIT Portugal, nas seguintes condições:
1. Área científica:
Área científica genérica: Planeamento do Território
Área científica específica: Planeamento Urbano
2. Requisitos de admissão:
Os candidatos devem ser detentores do grau de Mestre em Planeamento e Projeto Urbano,
Engenharia Civil, Arquitetura, Geografia, Planeamento Regional e Urbano, e áreas afins.
Caso a habilitação tenha sido conferida por instituição de ensino superior estrangeira terá de ser
reconhecida por instituição de ensino superior portuguesa, nos termos do disposto no art.º 25
do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, que aprova o regime jurídico de reconhecimento
de graus académicos e diplomas de Ensino Superior, atribuídos por instituições de ensino
superior estrangeiras e a alínea e) do nº2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 60/2018 de 03 de agosto,
devendo quaisquer formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até à data do ato de
contratação.
3.Condições essenciais e preferenciais:
- Possuir sólidos conhecimentos nos domínios do Planeamento Urbano, Gestão do Espaço
Urbano, Mobilidade Sustentável e Envelhecimento Ativo;
- Ter desenvolvido trabalhos de investigação em temáticas relevantes para o projeto;
- Apresentar demonstrada capacidade de comunicabilidade e de autonomia;
- Domínio da língua inglesa falada e escrita.
4. Plano de trabalhos:
O Investigador desenvolverá trabalhos de investigação no âmbito do projeto Mobi-Age, em
particular, na revisão da literatura respeitante ao “espaço urbano e envelhecimento” e à
“mobilidade e envelhecimento”; no conhecimento da população de idosos dos estudos de caso;
no desenvolvimento de workshops com a população e/ou organismos relevantes para o projeto;
no desenvolvimento de uma metodologia de avaliação da adaptação dos espaços urbanos ao
idoso.

Adicionalmente, acompanhará os trabalhos de investigação desenvolvidos pela equipa da
Universidade de Coimbra.
5. Legislação e regulamentação aplicável:
Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, e
alterado pelo Decreto-Lei nº 233/2012, de 29 de outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro
e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 09 de julho (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica);
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em vigor
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamentos.phtml.pt) e Regulamento de Bolsas da
Universidade do Porto.
6. Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido no CITTA - Centro de Investigação do Território, Transportes e
Ambiente do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto, sob a orientação científica dos Professores Fernando Brandão Alves e Sara Santos Cruz.
7. Duração da bolsa:
A bolsa tem como data de término o dia 02/09/2019 – data de fim do projeto - podendo ser
renovada apenas se o projeto for prorrogado, existir dotação orçamental para esta renovação e
necessária autorização da FCT, que nunca poderá ultrapassar a data definitiva de conclusão do
projeto. A bolsa terá inicio previsto em fevereiro de 2019 em regime de exclusividade.
8. Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante mensal da bolsa corresponde a € 980 conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O pagamento
será efetuado por transferência bancária.
9. Métodos de seleção:
1. Será feita uma Avaliação Curricular, com base:
- Média do mestrado – 25%
- Relevância do tema da dissertação para o projeto – 25%
- Experiência de investigação nas áreas de: cidade inclusiva, envelhecimento ativo, mobilidade
sustentável - 10%
- Experiência de trabalho em equipa, nomeadamente em ações de voluntariado social ou outro
tipo de dinâmicas com a população – 10%

Os três candidatos melhor classificados, em função dos resultados obtidos em 1, serão
selecionados para Entrevista, onde serão discutidas questões relativas ao CV, motivação e
experiência profissional.
A avaliação final resulta da soma ponderada da Avaliação Curricular 70%, e da avaliação da
Entrevista (30%).
A Comissão de Seleção poderá não atribuir a bolsa caso não seja encontrado candidato com o
perfil considerado adequado.

10. Composição da Comissão de Seleção:
Presidente: Prof. Fernando Manuel Brandão Alves;
1º Vogal Efetivo: Prof.ª Sara Maria dos Santos Rodrigues da Cruz;
2º Vogal Efetivo: Prof. Paulo Santos Conceição;
Vogal Suplente: Prof.ª Cecília do Carmo Ferreira da Silva.
11. Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados da avaliação, serão divulgados através de correio registado. Para o efeito solicitase indicação da morada completa no processo de candidatura.
12.Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:
O concurso encontra-se aberto no período de 11/01/2019 a 24/01/2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através de email para
recursoshumanos@fe.up.pt, para alves@fe.up.pt e scruz@fe.up.pt, indicando a referência do
projeto no assunto (FEUP – Mobi-Age/BM – CITTA), acompanhadas dos seguintes documentos:
carta de motivação, curriculum vitæ (incluindo morada, e-mail e telefone de contacto),
certificado de habilitações, e outros documentos comprovativos considerados relevantes.

Só serão consideradas as candidaturas que apresentarem todos os documentos indicados.

