
 

 
Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Gestão em Ciência e Tecnologia 

 
Ref.ª: BGCT- INSA-GIS-2018 

 
Aviso de Abertura 

  
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Instituto Ricardo Jorge) abre concurso para a atribuição de 
uma Bolsa de Gestão em Ciência e Tecnologia – 1 vaga – a candidatos (M/F) para formação especializada no 
âmbito do projeto “Gestão da Informação em Saúde-GIS”, financiado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge, I.P. 
 
Fase de Candidatura: 08-11-2017 a 21-11-2017 
 
As condições de abertura da Bolsa são as seguintes: 
 
Área Científica: Ciências da Informação e Documentação 
 
Requisitos de Admissão: Licenciatura em Ciências da Informação ou outra Licenciatura desde que 
complementada com o Curso de especialização em Ciências Documentais (variante Biblioteconomia e 
documentalismo).  
 
Requisitos Preferenciais: Experiência no apoio à investigação científica em saúde pública no acesso à 
informação e na gestão de recursos de informação (mínimo 6 anos); Experiência na coordenação e edição de 
publicações científicas na área da saúde pública (mínimo 4 anos); Experiência no tratamento técnico de livro 
antigo e de manuscritos científicos segundo normas e formatos internacionais, detendo bons conhecimentos de 
arquivística; Experiência em investigação histórica e preservação de informação patrimonial da área temática e no 
desenvolvimento de atividades de extensão cultural; Experiência na implementação, gestão e validação de 
repositórios científicos digitais em open acess; Experiência de colaboração com organismos nacionais e 
internacionais na área da informação e capacitação em saúde, em particular no intercâmbio de publicações e 
desenvolvimento de espaços colaborativos da OMS de apoio aos países de língua portuguesa; Domínio dos 
referenciais: Medical Subject Headings e sistema de classificação da National Library of Medicine e dos programas 
informáticos: Horizon, Docbase, Illustrator CS4, DSpace; Bons conhecimentos em bibliometria. 
 
Plano de trabalhos: Gestão, tratamento e atualização de recursos informacionais em saúde pública; acesso à 
informação de suporte às atividades de I&D na produção e publicação científica; investigação e preservação de 
recursos de informação patrimoniais; colaboração na promoção de competências de informação para a melhoria 
dos níveis de literacia da informação em saúde, nomeadamente em ambiente digital; gestão, acesso e 
apuramento de indicadores estatísticos da produção literária e colaboração na disseminação da informação e 
conhecimento no âmbito de atividades de difusão da cultura científica, tanto para fins de apoio à comunidade 
científica interna como à comunidade académica e científica externa, e à comunidade em geral e dos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 
 
Legislação e regulamentação: Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei nº. 40/2004, de 18 de 
agosto, na redação dada pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro. O Regulamento de Bolsas Ricardo Jorge, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, Aviso n.º 7344/2005 (2ª série), de 17 de agosto de 2005, E ainda, 
supletivamente o Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 
(aprovado pelo Regulamento n.º 234/2012, de 25 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, 
alterado pelo Regulamento n.º 326/2013, publicado na 2.ª série do Diário da República de 27 de agosto de 2013, e 
revisto através do Regulamento nº 339/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, de 17 de junho 
de 2015). A DGRH-Bolsas assume as competências do Núcleo do Bolseiro, cujas regras básicas de 
funcionamento, são entre outras: a responsabilidade de prestar aos bolseiros toda a informação relativa ao seu 
Estatuto, servir de elo de ligação entre os bolseiros e a Instituição acolhendo e tratando os processos dos 
bolseiros. A DGRH-Bolsas funciona, nos dias úteis, no horário de atendimento ao público regulamentado, nesta 
Instituição. Os Bolseiros devem ainda respeitar e sem prejuízo de outra legislação em vigor, as regras de 
funcionamento interno da Instituição. 
 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na sede do Instituto Ricardo Jorge, na Av. Padre Cruz em 
Lisboa, sob a orientação do Doutor José Maria Albuquerque, Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. 
 



 

Duração da bolsa: A bolsa tem a duração de 12 (doze) meses, com início previsto para 15 de janeiro de 2018, 
eventualmente renovável por iguais períodos sucessivos, até ao limite máximo regulamentar para a tipologia da 
referida bolsa.  
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa é conforme  a tabela de valores para bolsas 
nacionais atribuídas pela FCT constante no regulamento de bolsas de investigação. Excecionalmente poderá ser 
atribuída majoração. O Bolseiro usufrui, ainda, de Seguro Social Voluntário e de um Seguro de Acidentes 
Pessoais ou equivalente. 
 
Métodos de seleção: A avaliação será atribuída numa escala de 0 a 20 valores e incidirá na apreciação da 
formação académica e experiência profissional. 
 
Composição do Júri de Seleção: O Júri é constituído por: José Maria Albuquerque, Vogal do Conselho Diretivo e 
Investigador (presidente do Júri); Baltazar Nunes, Investigador Auxiliar e Astrid Carolina Lentz Moura Vicente, 
Investigadora Principal (vogais efetivos); Carlos Matias Dias, Assistente da Carreira médica especial de Saúde 
Pública e Marta Barreto, Investigadora (vogais suplentes). 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas 
através do envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado 
(modelo Europass) e cópias de certificados de habilitação e documentos comprovativos. As candidaturas deverão 
ser remetidas por correio, sob registo e com aviso de receção, ou entregues na Área de Expediente até à data 
limite de 21-11-2017, para o seguinte endereço: 
 
Presidente do Júri do Concurso Refª: BGCT- INSA-GIS-2018 
Área da Biblioteca da Saúde 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. 
Av. Padre Cruz, 1649-016 Lisboa 
 
Divulgação dos resultados: Os resultados do concurso serão comunicados aos candidatos através de correio 
eletrónico com recibo de entrega. Após o envio do resultado da candidatura, os candidatos consideram-se 
automaticamente notificados para consultar o processo, se assim o desejarem, e pronunciarem-se em sede de 
audiência prévia no prazo máximo de 10 dias. O candidato selecionado deve declarar, por escrito, a sua aceitação 
e comunicar a data do início efetivo. Salvo apresentação de justificação atendível, a falta de declaração dentro do 
prazo requerido equivale à renúncia da bolsa: Em caso de impedimento de aceitação da bolsa pelo primeiro 
candidato selecionado, a opção será o segundo candidato, de acordo com a lista ordenada dos candidatos 
elaborada pelo júri do concurso e a constar em Ata. A lista de classificação final será afixada na Direção de 
Recursos Humanos, Piso 2, no edifício principal, Instituto Ricardo Jorge – Lisboa. 
 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores

