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1. Anúncio 

Encontra-se aberto o concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI), para 

Mestre, no âmbito da unidade de investigação CITAD – Centro de Investigação em Território, 

Arquitectura e Design, com a referência UID/AUR/04026/2013, financiado por fundos 

nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC). Esta BI tem como área científica principal a 

“Arquitetura e Artes”. 

 

2. Nome do Projeto    

“Pensar Sintra através da Luz” e “Entre a materialidade e a aporia da relação espaço / luz” 

BI-CITAD-FM/UL-Luz 

 

3. Número de vagas: 1 

 

4. Requisitos de admissão 

a. Mestrado em Arquitetura e/ou Artes; 

b. Experiência de investigação numa área científica que tenha afinidades com o projeto 

de investigação em causa e que cruze diferentes áreas científicas (multi-, inter- ou 

transdisciplinarmente); 
c. Tese de mestrado e trabalho de investigação que que aborde a problemática espacial 

para além da arquitetura, fortalecendo a capacidade de investigação do laboratório 
nesse tema; 

d. Experiência na produção e execução de ações de divulgação de conhecimento 
científico (eg. conferências, edições, workshops); 

e. Experiência na construção e manutenção de páginas online; 

f. Domínio das ferramentas habituais de desenho, edição e gestão de informação 

necessária para o desenvolvimento do trabalho: Microsoft Office, programas de tratamento 

de texto e edição, tratamento e reconstituição fotogramétrica de imagem (PhotoShop, 

InDesign, Ilustrator); 

g. Conhecimento das línguas inglesa e espanhola.  
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5. Plano de trabalhos 

a. Finalizar o PI “Pensar Sintra através da luz” através de uma publicação sobre o 

projecto. Desenvolvimento e execução de uma ação de investigação e divulgação científica 

do projecto a nível internacional; 

b. Desenvolvimento e execução de uma ação de partilha de conhecimento; 

c. Colaboração na escrita e submissão para publicação de um artigo científico em língua 

inglesa em revista com revisão por pares; 

d. Colaboração na participação e apresentação do trabalho desenvolvido em seminários 

e conferências internacionais; 

e. Estabelecimento de contactos com instituições académicas nacionais e internacionais 

dentro do âmbito do projecto. 

 

6. Local de trabalho 

O trabalho será desenvolvido no CITAD – Centro de Investigação em Território, Arquitectura 

e Design, na Fundação Minerva – Cultura, Ensino e Investigação Científica/Universidade 

Lusíada de Lisboa, sob a orientação científica do Prof. Doutor Samuel Roda Fernandes. 

 

7. Composição do Júri  

a. Prof. Doutor Arq. Alberto Cruz Reaes Pinto;  

b. Prof. Doutor Samuel Roda Fernandes; 

c. Profa. Doutora Maria de Fátima Silva. 

 

8. Valor do subsídio 

A remuneração é mensal, no valor de 980,00 € (novecentos e oitenta euros), de acordo com 

a tabela de valores da FCT (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). 

 

9. Legislação e regulamentação aplicáveis  

A atribuição das bolsas tem por base o  Estatuto de Bolseiro de Investigação 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro), aprovado pela Lei nº 40/2004 de 18 de 

Agosto, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto e o 

 Regulamento de Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf) 

 

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16500/0471704724.pdf
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf
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10. Duração da bolsa de investigação 

A bolsa terá a duração de três meses, eventualmente renováveis até ao final da duração do 

projecto, com início previsto em Setembro de 2018. 

 

11. Método de seleção 

O método de selecção a utilizar terá em conta os seguintes elementos: 

a. Média final de mestrado (x 0,30); 

b. Curriculum vitae (x 0,30); 

c. Entrevista pessoal (x 0,40). 

 

12. Publicitação dos resultados finais 

Os resultados finais do concurso serão publicitados, através de lista ordenada por nota final 

obtida, no sítio web da Universidade Lusíada de Lisboa (www.lis.ulusiada.pt), sendo o 

candidato(a) aprovado(a) notificado(a) por correio electrónico. 

 

13. Prazo de candidatura e forma de apresentação da mesma 

Os interessados deverão formalizar a sua candidatura entre os dias 21 de Agosto e 03 de 

Setembro de 2018, através do envio dos seguintes documentos: curriculum vitae, certificado 

de habilitações que comprove o grau académico e cópia do cartão de cidadão.  

As candidaturas deverão ser remetidas por email, para apassos@lis.ulusiada.pt  

Não serão consideradas candidaturas fora do prazo estipulado. 

 

14. Contactos 

Universidade Lusíada de Lisboa 

Instituto Lusíada de Investigação e Desenvolvimento 

A/C Exma. Senhora Dr.ª Ana Paula Passos 

Rua da Junqueira, 188-198 

1349-001 Lisboa 

Tel.: 213611538 

E-mail: apassos@lis.ulusiada.pt 

mailto:apassos@lis.ulusiada.pt
mailto:apassos@lis.ulusiada.pt

