EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para
licenciado no âmbito do Projeto “Nascer saudável: estudo prospectivo de avaliação e
implantação de melhorias na atenção ao parto e nascimento em hospitais privados no
Brasil“, financiado por Bill & Melinda Gates Foundation, que decorrerá na Biblioteca do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, nas seguintes
condições:
Área Científica: Ciências Documentais em Medicina
Requisitos de admissão: O bolseiro deverá ser detentor do grau de licenciado em
ciências documentais até à data da apresentação da candidatura, ter experiência como
técnico de biblioteca e arquivo, bem como as aptidões e competências referidas no
anexo ao Edital. São fatores preferenciais 1) conhecimento e experiência do tratamento
e catalogação, organização da informação e informatização de documentação na área
da medicina; 2) utilização de ferramentas informáticas na área de ciências documentais
para biblioteca e arquivos; 3) Gestão de bases documentais. 4) Boa compreensão das
línguas inglesa e francesa.
Plano de trabalhos: O bolseiro executará pelo período de oito meses tarefas no que
diz respeito a 1) recolha de dados e organização de base de dados de documentação
publicada e não publicada 2) implantação de iniciativas em saúde baseadas em
evidências na saúde e recomendações aos gestores da saúde. 3) Inserção numa equipa
de responsáveis em saúde pela busca e seleção de evidências em saúde. A função do
bolseiro em biblioteconomia traduz-se na difusão selectiva da informação divulgando
aos utilizadores temáticas de interesse na área da medicina tropical cujo estudo seja
trabalhado e posteriormente disseminado pelos profissionais da saúde. 4) Elaboração
de resumos sobre as evidências em saúde e gestão de bases de dados da saúde e
medicina.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº 40/2004, de 16 de agosto (Estatuto do
Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e
Qualificação de Recursos Humanos 2010; Regulamento de Bolsas de Investigação do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) publicado no Diário da república, 2ª
série, nº 70, de 10 de abril de 2007, alterado pelo Regulamento nº 229/2010 publicado
no Diário da República, 2ª série, nº 49, de 11 de março de 2010, disponível em
http://www.ihmt.unl.pt .
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na biblioteca e centro de
documentação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de
Lisboa, sob a orientação científica da Professora Doutora Zulmira Hartz.
Duração da Bolsa: A bolsa tem a duração de 8 meses, com início previsto em 1 de
Maio de 2016 termo em 31 de Dezembro de 2016, eventualmente renovável na
dependência da execução do Projeto.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 745,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P., no País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt acrescido do pagamento do Seguro
Social Voluntário no valor legal em vigor correspondente ao 1º escalão.
O pagamento será efetuado por transferência bancária.
Métodos de seleção: A avaliação das candidaturas terá em conta o mérito do
candidato, considerando a formação académica, o perfil curricular e a experiência
relevante, conforme os requisitos de admissão. A classificação final atribuída será
baseada na avaliação curricular e entrevista, com a respetiva valoração de 60% e 40%,
respetivamente.
Composição do Júri de seleção:
Presidente: Professora Doutora Zulmira Hartz, Subdiretora do IHMT.
1º Vogal Efetivo - Investigador Doutor Philip Havik, Investigador Principal no IHMT. 2º
2ºVogal Efetivo - Professora Doutora Isabel Craveiro, Professora Auxiliar no IHMT.
Vogal Suplente - Dr. Paulo Caldeira, Coordenador da Biblioteca do IHMT
Forma de publicação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e
público do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa,
sendo todos os candidatos notificados por correio electrónico.
Prazo de candidatura e forma de submissão: O concurso encontra-se aberto no
período de 7 a 18 de Março de 2016.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente através do envio de carta de
submissão da candidatura ao presidente do Júri e deverão ser acompanhadas dos
seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de habilitações e outros
documentos comprovativos considerados relevantes. As candidaturas que no final do
período de abertura do concurso não se encontrem instruídas com todos os documentos
não serão consideradas admitidas.
As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para o presidente do Júri,
Professora Doutora Zulmira Hartz, para o endereço: zhartz@ihmt.unl.pt.
Nota: Todos os documentos enviados por e-mail deverão ter a extensão .doc ou
.pdf e ter o assunto preenchido com a referência do anúncio.

ANEXO
Quadro Resumo de aptidões e competências do Euro-Referencial ID (Conselho
Europeu das Associações de Informação e Documentação, 2005)

