
 

 
 

Título: Contrato Individual de Trabalho de Pessoal de Apoio a Termo 
Resolutivo Incerto 

 

Referência “Contrato de trabalho/Pessoal de Apoio/UI297/01-2020” 

  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de um contrato individual de trabalho de 

pessoal de apoio a termo incerto no âmbito da unidade de investigação “Centro de Matemática 

e Aplicações” / NOVA.ID.FCT – Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, (CMA 

UIDB/00297/2020) com o apoio financeiro de fundos nacionais inscritos no orçamento da FCT, 

em regime de exclusividade na Unidade de I&D: 

 

1. Área Científica: Não Aplicável 

 

2. Requisitos de admissão:  

Gerais 

• Licenciatura, preferencialmente em Gestão. 

 

Especiais 

• Conhecimentos sobre o Sistema Científico Nacional e as Políticas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação; 

• Experiência de gestão de projetos de I&D, nomeadamente com financiamento pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia; 

• Experiência de reporte financeiro a agências financiadoras de I&D; 

• Experiência na organização de atividades científicas, nomeadamente reuniões, 

cursos, workshops, conferências, etc; 

• Experiência na organização e gestão de comunicação científica; 

• Experiência de trabalho em instituições académicas (de investigação e/ou de ensino 

superior); 

• Experiência em ferramentas informáticas e sistemas de gestão de informação científica 

como Windows, Office, CiênciaVitae, Web of science, Scopus, ORCID e PURE; 

• Domínio da língua portuguesa e inglesa falada e escrita. 

  



 

3. Plano de trabalhos: O plano de trabalhos tem por objetivo o apoio em todas as vertentes 

científicas da Unidade de I&D “Centro de Matemática e Aplicações, FCT-NOVA”, 

nomeadamente na organização de eventos científicos, atividades de comunicação e 

disseminação da ciência, apoio à organização de ações de promoção da cultura científica e 

tecnologia, edição e gestão de conteúdos multimédia, pesquisa bibliográfica e atualização 

de bases de dados, bem como o apoio à elaboração de relatórios técnicos, científicos e 

financeiros de projetos financiados pela FCT, I.P., PT2020 e UE, integrados no âmbito das 

atividades da Unidade de I&D.  

 

4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº.7/2009 de 12 de Fevereiro (Código do 

Trabalho), na sua redação atual.  

 

5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Matemática e Aplicações, 

com instalações no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Nova de Lisboa. 

 

6. Duração do contrato: O contrato de trabalho é celebrado a termo resolutivo incerto, nos 

termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 140º do Código do Trabalho, e entra em vigor na data 

da sua assinatura e terá a duração necessária à execução do financiamento plurianual, 

podendo o mesmo ter continuidade caso se verifique a sua admissibilidade legal em 

termos de duração máxima da tipologia (ou converter-se em contrato sem termo, caso a 

ultrapasse), bem como a continuidade da Unidade de I&D, ainda que com um código de 

financiamento distinto e/ou para um período temporal distinto do que contempla a 

referência UIDB/00297/2020. 

 

7. Valor do vencimento mensal: O montante do salário ilíquido mensal será determinado de 

acordo com a experiência do/a candidato/a selecionado/a, tendo por referência o 

intervalo entre 1000 e 1350 euros, sendo o pagamento efetuado mensalmente por 

transferência bancária, ao qual irá acrescer o montante de subsídio de alimentação 

equivalente ao aplicado aos trabalhadores da Administração Pública. 

 

8. Métodos de seleção: Avaliação curricular (60%) e entrevista profissional (40%). A 

entrevista poderá ser feita presencialmente ou por videoconferência. Os métodos de 



 

seleção são eliminatórios quando a nota final for inferior a 10 valores na avaliação 

curricular. Só serão consideradas as candidaturas que correspondam ao perfil pretendido, 

sendo as outras automaticamente excluídas. Apenas os cinco concorrentes que obtenham 

as cinco melhores notas na avaliação curricular passarão à entrevista. 

 

9. Composição do Júri de Seleção:  

• Presidente: Prof. Doutor António Malheiro, Diretor do CMA; 

• 1º Vogal efetivo: Prof.ª Doutora Fernanda Cipriano, Membro da Comissão 

Executiva do CMA; 

• 2º Vogal efetivo: Prof.ª Doutora Marta Faias, Membro da Comissão Executiva do 

CMA; 

• 1º Vogal Suplente: Prof.ª Doutora Paula Amaral, Membro da Comissão Executiva 

do CMA. 

 

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

notificados aos candidatos, até 90 dias após a data limite para a submissão de 

candidaturas, através de correio eletrónico, comunicando os resultados propostos pelo 

júri, tendo os candidatos 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 aljb@fct.unl.pt. 

 

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

O concurso encontra-se aberto no período de 22 de Abril a 6 de Maio de 2020. 

A candidatura deverá ser obrigatoriamente instruída com os seguintes documentos: 

a) Carta de motivação; 

b) Curriculum vitae detalhado do candidato assinado e datado; 

c) Certificado de habilitações, com média final; outros certificados que sejam pertinentes 

à candidatura. 



 

A falta de entrega dentro do prazo de qualquer um dos documentos que constituem o processo 

de candidatura, implica a exclusão do concurso, sem necessidade de audiência prévia.  

As candidaturas deverão ser enviadas exclusivamente por correio eletrónico, obrigatoriamente 

com a indicação, no assunto do e‐mail, da referência “Contrato de trabalho/ Pessoal de 

Apoio/UI297/2020”, para cma.diretor@fct.unl.pt, dentro do prazo limite para a respetiva 

apresentação. 

 


