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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa: 
Aviso de Abertura de Concurso Internacional para Contratação de Investigador(a)
Doutorado(a) 

Referência: UIDP/50006/2020 - #NOVAID112 

Área científica genérica: Engineering 

Área científica específica: Chemical engineering

Resumo do anúncio: 

Por decisão da Direcção da NOVA.id.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da
FCT (“NOVA.id.FCT”) procede-se à abertura de um concurso internacional para a contratação,
na modalidade de contrato a termo incerto, de um(a) Investigador(a) Doutorado(a), com a
referência interna “#NOVAID112”, para o exercício de actividades de investigação na área
Engenharia Química: Catálise heterogénea e adsorção, no âmbito da Unidade de I&D
“Laboratório Associado para a Química Verde – Tecnologias e Processos Limpos (REQUIMTE)”,
ref.ª “UIDP/50006/2020”, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC). 

Texto do anúncio

1. Modalidade de contratação e legislação aplicável

A contratação do(a) Investigador(a) Doutorado(a) realizar-se-á através de Contrato de
Trabalho a Termo Incerto, a celebrar nos termos do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º
7/2009, de 12 de Fevereiro, na sua redacção actual. A duração do contrato não deverá
exceder a duração do Projecto acima identificado. O contrato tem início previsto em Julho de
2020.

A celebração do contrato está dependente da transferência, por parte da entidade
financiadora, do adiantamento inicial do financiamento da Unidade de I&D que acolherá o
trabalhador.

São ainda aplicáveis ao presente processo de contratação, designadamente, o Decreto-Lei n.º
57/2016, de 19 de Julho, alterado pela Lei nº 57/2017, de 29 de Agosto (RJEC) e o Decreto
Regulamentar n.º 11-A /2017, de 29 de Dezembro.

2. Principais funções e actividades e exclusividade

O(a) Investigador(a) Doutorado(a) irá ser responsável pela coordenação e realização de
trabalho de investigação científica em engenharia química sustentável baseada em materiais
de carbono para aplicação em processos catalíticos e em processos de adsorção para
tratamento de águas e recuperação de matérias primas críticas, especificamente metais.

O(a) Investigador(a) Doutorado(a) dedicará plenamente a totalidade da sua actividade
profissional à NOVA.id.FCT, com carácter de exclusividade.

3. Local de trabalho

O(a) Investigador(a) Doutorado(a) prestará o seu trabalho nas instalações do Departamento
de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa sitas no
Campus de Caparica e efectuará todas as deslocações, em Portugal ou no estrangeiro,
inerentes às suas funções ou necessárias ao exercício da sua actividade.

4. Remuneração mensal

O(a) Investigador(a) Doutorado(a) auferirá uma remuneração mensal ilíquida de €3.201,40
que tem por referência o 1º escalão do nível remuneratório da categoria de Investigador
Auxiliar, nos termos do nº 2 do Artigo 15º do DL nº 57/2016 de 19 de Julho, na redacção da
Lei nº 57/2017 de 29 de Agosto, do Decreto Regulamentar nº 11-A/2017, de 29 de Dezembro
e do DL n.º 10-B/2020 de 20 de Março.

5. Requisitos de admissão

Podem apresentar-se ao presente concurso candidatos nacionais, estrangeiros e apátridas,
titulares do grau de doutor em Engenharia Química, devidamente registado e/ou reconhecido
em Portugal, e que possuam os seguintes requisitos específicos:
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a. Um mínimo de 10 anos pós-doutoral de experiência comprovada na síntese e
caracterização de materiais de carbono e catalisadores, e sua aplicação em reacção
catalíticas de síntese de compostos de elevado valor acrescentado, bem como em
processos de adsorção para tratamento de águas;

b. Experiência comprovada na aplicação de materiais de carbono nas áreas mencionadas
no ponto 2 deste edital;

c. Uma produtividade científica mínima de 40 artigos indexados ao WoS;

6. Avaliação das Candidaturas e Composição do Júri

A avaliação das candidaturas será efectuada por um júri e seguirá a tramitação prevista nos
artigos 13º e 14º aplicáveis por remissão do artigo 19º todos do DL nº 57/2016 de 19 de
Julho, na redacção da Lei nº 57/2017 de 29 de Agosto.

Nos termos do disposto no Artigo 13º do DL nº 57/2016, o júri tem a seguinte composição:

- Presidente: João Paulo Serejo Goulão Crespo

- Vogal: Susana Filipe Barreiros;

- Vogal: Isabel Maria Ligeiro da Fonseca;

- Vogal Suplente: Ana Isabel Nobre Martins Aguiar de Oliveira Ricardo;

- Vogal Suplente: José Paulo Barbosa Mota.

7. Critérios de selecção

A seleção do(a) Investigador(a) Doutorado(a) a contratar será realizada através da avaliação
do seu percurso científico e curricular, nos termos do DL nº 57/2016 de 19 de Julho, na
redacção da Lei nº 57/2017 de 29 de Agosto, sendo os seguintes os critérios de selecção e a
respectiva ponderação:

a) Performance Científica (70%);

b) Outras actividades relevantes (20%);

c) Qualidade da Entrevista (10%). A entrevista apenas será realizada aos candidatos cuja
classificação seja superior a 75% nos primeiros dois critérios.

8. Decisão Final

A deliberação final do júri será homologada pelo dirigente máximo da NOVA.id.FCT a quem
compete ainda decidir sobre a contratação.

A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação final são publicitadas no
sítio na Internet da NOVA.id.FCT ( www.novaidfct.pt) e enviadas por correio eletrónico, com
recibo de entrega, a todos os candidatos.

9. Apresentação de Candidaturas

As candidaturas devem ser apresentadas no período de 28/05/2020 a 12/06/2020, através do
envio, por correio electrónico para jgc@fct.unl.pt, de um único ficheiro PDF contendo os
seguintes documentos, redigidos em Português ou Inglês: Certificado de doutoramento; CV
resumido (máx. cinco páginas) com lista de publicações e projetos em anexo.

10. Política de não discriminação e de igualdade de acesso

A NOVA.id.FCT promove activamente uma política de não discriminação e de igualdade de
acesso, pelo que nenhum candidato pode ser beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer
dever em razão, nomeadamente de ascendência, idade, sexo, deficiência, orientação sexual,
doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, religião ou convicções políticas.

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Outro 

País: Portugal 

Localidade: Caparica 

Instituição de acolhimento: NOVA.id.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento
da FCT 

Data limite de candidatura: 12 June 2020 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da
FCT 

http://www.novaidfct.pt/


Endereço:
Universidade Nova de Lisboa - Campus de Caparica 
Caparica - 2829-516 
Portugal 

Email: coord@novaidfct.pt 

Website: http://www.novaid.fct.unl.pt/ 
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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