Informações e contacto: jrs@fa.ulisboa.pt

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO DE PÓS-DOUTORAMENTO (BIPD)
Link e candidatura >>> https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/689325
Objetivo e enquadramento:
A bolsa enquadra-se no projeto de investigação "MetroPublicNet - Construir os fundamentos de uma Rede
Metropolitana de Espaço Público como suporte da cidade robusta, descarbonizada e coesa: Projetos,
lições e perspetivas em Lisboa", com financiamento da FCT ref.ª PTDC/ART-DAQ/0919/2020 e tem como
objetivos o apoio direto à gestão do projeto, a articulação multi-tarefas e a disseminação científica. A
investigação está sedeada no grupo de investigação URBinLAB, do CIAUD, da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa.
Valor da bolsa:
Subsídio mensal – €1646,00
Seguro de acidentes pessoais - €7,50
Subsidio Social Voluntário - €129,89
Duração da bolsa:
6 meses, renovável até ao final do projeto (28 meses)
Data previsível de início dos trabalhos:
1 de Novembro de 2021
Requisitos de admissão:
- Doutoramento, nas áreas da Arquitetura, do Urbanismo, da Arquitetura Paisagista, da Geografia, do
Planeamento e Gestão do Território, Design ou afins;
- Cumprimento do disposto nos números 3 e 4 do artigo 7º do Regulamento de Bolsas de Investigação da
Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Requisitos específicos:
- Domínio da língua portuguesa falada e lida;
- Domínio da língua inglesa falada, lida e escrita.
Fatores preferenciais:
- Valoriza-se a experiência do/a candidato/a na participação em projetos de investigação científica nas
áreas disciplinares da Arquitetura, do Urbanismo, da Arquitetura Paisagista, da Geografia, do
Planeamento e Gestão do Território ou afins;
- Valoriza-se a experiência do/a candidato/a no contacto com atores institucionais, nomeadamente da
administração pública local.

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO DOUTORAMENTO (BI)
Link e candidatura >>> https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/689418
Objetivo e enquadramento:
A bolsa enquadra-se no projeto de investigação "MetroPublicNet - Construir os fundamentos de uma Rede
Metropolitana de Espaço Público como suporte da cidade robusta, descarbonizada e coesa: Projetos,
lições e perspetivas em Lisboa", com financiamento da FCT ref.ª PTDC/ART-DAQ/0919/2020 e tem como
objetivos a promoção e disseminação das atividades e dos resultados do projeto. A investigação está
sedeada no grupo de investigação URBinLAB, do CIAUD, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa.
Valor da bolsa:
Subsídio mensal – € 1104,64
Seguro de acidentes pessoais - €7,50
Subsidio Social Voluntário - €129,89
Duração da bolsa:
6 meses, renovável até ao final do projeto (28 meses)
Data previsível de início dos trabalhos:
1 de Novembro de 2021
Requisitos de admissão:
- Mestrado, nas áreas da Arquitetura ou do Urbanismo e afins;
- Classificação final de mestrado igual ou superior a 14 valores;
- Inscrição em Doutoramento ou em Curso não conducente a grau aquando da assinatura do contrato
Requisitos específicos:
- Domínio das ferramentas informáticas de tratamento de imagem e de desenvolvimento gráfico
(InDesign, Photoshop, Ilustrator);
- Domínio da língua inglesa falada, lida e escrita;
- Domínio da língua portuguesa falada, lida e escrita.
Fatores preferenciais:
- Valoriza-se a experiência em design de comunicação e no desenvolvimento de conceitos e conteúdos
gráficos de apoio à investigação em urbanismo;
- Valoriza-se a experiência em fotografia;
- Valoriza-se a experiência do/a candidato/a na organização de eventos de divulgação, curadorias e afins;
- Valoriza-se o domínio de software de desenho assistido por computador (Autocad)
- Valorizam-se conhecimentos e interesse no domínio do urbanismo, planeamento e ordenamento do
território

