
 

 

 

 

Aviso de abertura de procedimento concursal 
 

Título: Uma Bolsa de Investigação pós-doutoral em matemática 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação pós-doutoral no âmbito da 

unidade de I&D “Centro de Matemática e Aplicações” (CMA) (UI/297/2020), financiado por fundos 

nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (ref.ª UIDP/00297/2020 e 

UIDB/00297/2020) (OE). O presente Concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação pós-

doutoral é celebrado ao abrigo do financiamento da parcela de financiamento com a referência 

UIDP/00297/2020, podendo ser alterado para a parcela do financiamento com a referência 

UIDB/00297/2020 com a aprovação prévia da FCT e através de um aditamento ao contrato de bolsa, nas 

seguintes condições: 

 

 

1. Área Científica: 

Matemática com especialização em Análise  

 

2. Requisitos de admissão:  

Podem apresentar-se ao presente concurso candidatos titulares do grau de doutor em Matemática 

ou áreas afins de interesse para o projeto. 

O registo e/ou reconhecimento em Portugal do grau de doutor, será verificado no momento da 

assinatura do contrato ao abrigo do disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de 

Agosto. 

Os candidatos devem ter concluído nos últimos 3 anos, antes da data de envio da candidatura, um 

doutoramento em Matemática. 

 

 

3. Plano de trabalhos: 

Colaboração científica com os membros do Centro de Matemática e Aplicações (CMA), 

principalmente com os membros do grupo de trabalho Análise. O candidato selecionado terá de 

participar ativamente nas atividades de investigação do grupo de trabalho do CMA em Análise. Os 

candidatos deverão apresentar um plano de trabalho que se enquadre nos temas de investigação 

desenvolvidos na subárea de investigação do CMA, Análise e indicar o(s) nome(s) do(s) 

investigador(es) do CMA com quem pretendem desenvolver o plano de trabalho. Consulte a página 

de internet do CMA para mais informações: https://novamath.fct.unl.pt/. 

 

 

4. Legislação e regulamentação aplicável:  

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-lei Nº 202/2012 de 27 de 

Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e alterado pelo Decreto-Lei nº 233/2012 de 

29 de Outubro, pela Lei nº12/2013 de 29 de Janeiro, pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 9 de Julho e 

pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de Agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação da 

NOVA.id.FCT – Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT; Regulamento de Bolsas de 

https://novamath.fct.unl.pt/


 

 

Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. em vigor 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt).  

 

5. Local de trabalho: 

O trabalho será desenvolvido no Centro de Matemática e Aplicações (CMA), com instalações no 

Departamento de Matemática, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa (FCT-NOVA). 

 

 

6. Duração da(s) bolsa(s): 

A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em setembro de 2021. O contrato de bolsa 

poderá ser eventualmente renovado dentro da vigência do projeto. 

 

 

7. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a €1646, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas 

diretamente pela FCT, I.P. no País, sendo o pagamento efetuado mensalmente por transferência 

bancária.  

 
 

8. Métodos de seleção:  

Os métodos de seleção e a respetiva ponderação serão os seguintes:  

a. CV (nota de 1 a 20) (30%);  

b. Carta de motivação e carta de recomendação (nota de 1 a 20) (15%);  

c. Plano de trabalho na subárea de investigação do CMA, Análise (nota de 1 a 20) (15%); 

d. Adequação do plano de trabalho aos temas de investigação da subárea de investigação do 

CMA, Análise (nota de 1 a 20) (20%); 

e. Entrevista (nota de 1 a 20) (20%). A entrevista realizada por videoconferência, só será 

efetuada para os três candidatos com maior classificação no somatório dos critérios a), b), 

c) e d). 

 

Os candidatos que não obtiverem um mínimo de 75% em resultado da avaliação do júri de acordo com 

os critérios de seleção não serão contratados. 

 

 

 

9. Composição do Júri de Selecção:  

Presidente do Júri /President of the Jury:  

Oleksiy Karlovych, CMA e DM-FCT-UNL. 

Membros efetivos do Júri/Effective members of the Jury:  

Magda Stela de Jesus Rebelo, CMA e DM-FCT-UNL; 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt


 

 

Maria Fernanda de Almeida Cipriano Salvador Marques, CMA e DM-FCT-UNL.  

Membros suplentes do Júri/Substitute member of the Jury: 

Cláudio António Rainha Aires Fernandes, CMA e DM-FCT-UNL 

Fabio Augusto da Costa Carvalho Chalub, CMA e DM-FCT-UNL 

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados:  

Os resultados finais da avaliação serão notificados, até 90 dias após a data limite para a submissão 

de candidaturas, através de correio eletrónico, dos resultados propostos pelo júri, tendo acesso às 

atas e à lista de ordenação final. Após a notificação, os candidatos terão 10 dias úteis para se 

pronunciarem sobre o projeto de decisão, em sede de audiência prévia dos interessados, nos termos 

do Código do Procedimento Administrativo. A decisão final será tomada após o decurso do período 

de audiência prévia, novamente notificada a todos os candidatos através de correio eletrónico, 

cabendo reclamação da mesma, no prazo de 15 dias úteis (para o endereço de e-mail utilizado para 

a notificação), ou recurso, no prazo de 30 dias úteis, endereçado à Direção da NOVA.ID.FCT através 

do endereço coord1@novaidfct.pt. 

 

 

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:  

As candidaturas devem ser apresentadas no período de 5 de julho a 31 de agosto de 2021, através 

do envio, por correio eletrónico (com o assunto: Postdoctoral Application - Analysis) para 

cma.secretariado@fct.unl.pt, dos ficheiros PDF contendo os seguintes documentos, redigidos em 

Português ou Inglês: 

a. CV com indicação do número de referência ORCID; 

b. Carta de motivação, incluindo uma sinopse do percurso científico; 

c. Plano de trabalho (máximo de 5 páginas); 

d. Certificado de Doutoramento; 

e. Cópias de não mais do que 3 publicações que evidenciem experiência na área de 

investigação em causa; 

f. Uma carta de recomendação enviada diretamente pelo seu autor para 

cma.secretariado@fct.unl.pt, com o assunto “Recommendation letter for «CANDIDATE 

NAME» - Postdoctoral Application - Analysis”. 

g. Declaração sob compromisso de Honra (de acordo com a minuta disponível abaixo 
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Declaração sob compromisso de honra 

 

______________________________________(nome), candidato ao concurso _________________________ 

(UIDP/00297/2020 – 7/2021), declara, sob compromisso de honra, que reúne e preenche todos os requisitos de 

admissão ao presente concurso que vêm previstos na Lei, em especial no Regulamento de Bolsas da NOVA.id.FCT 

– Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT e, subsidiariamente, do Regulamento de Bolsas de 

Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, I.P.), Regulamento n.º 950/2019, publicado no 

Diário da República, 2.ª Série, n.º 241, de 16 de Dezembro de 2019, e no Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI), 

Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de Agosto, publicado no Diário da República, 1.ª Série, n.º 164, de 28 de Agosto de 

2019, bem como no presente Aviso. 

O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a sua exclusão do presente 

concurso, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

O declarante tem pleno conhecimento de que, caso venha a ser colocado em lugar elegível para contratação na 

ordenação final homologada do presente concurso, deve apresentar, na NOVA.id.FCT e em prazo improrrogável por 

esta imposto aquando da comunicação da decisão final, os documentos comprovativos de que possui os requisitos 

exigidos para admissão ao presente concurso.  

O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos comprovativos referidos 

no parágrafo anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a sua exclusão do presente concurso. 

 

________(local),___________ (data). 

 

O declarante, 

 

_____________________________________ 

(assinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


