IJ LISBOA
FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA

FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (FMDUL)
BOLSA DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (BGCT)

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO

-

Ref. BGCT/FMD/DSFTP

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e
Tecnologia (BGCT), financiada pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de
Lisboa, ao abrigo do Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Lisboa,
publicado no Diário da República n.9 102, ll. série, de 28 de maio de 2014, para apoio
na Divisão de serviços Financeiros Técnicos e Patrimoniais, nomeadamente à Clínica
Universitária e às Unidades de Investigação da Faculdade, nas seguintes condições:
1. Duração e regime de atividade: Tem a duração de um ano, com prorrogação de doze
meses, até ao período máximo de 6 anos. Obriga ao regime de dedicação exclusiva,
conforme Estatuto do Bolseiro de Investigação (Lei nQ 40/2004 de 18 de Agosto).
Cidade
Local de trabalho: Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
Universitária, 1649-003 Lisboa.
—

2. Área Científica: Gestão ou área afim
3. Objeto de atividade e orientação científica: a Bolsa destina-se a:
a) Gestão financeira dos projetos das Unidades de Investigação;
b) Gestão dos protocolos geradores de receita com empresas que apoiam a
investigação;
c) Dar apoio técnico na preparação das propostas de candidatura de projetos de
financiamento nacional internacional, assegurando a respetiva execução;
d) Proceder à aquisição de bens, materiais e serviços para a Clínica Universïtária e
Unidades de Investigação, organizando os respetivos processos, nos termos das
disposições legais vigentes;
e) Efetuar a gestão administrativa das existências em armazém, garantindo em
depósito o material de consumo corrente para normal funcionamento da
Clínica Universitária e das Unidades de Investigação;
f) Proceder ao lançamento contabilístico na ótica pública e patrimonial relativo à
realização de despesa e receita da Clínica Universitária e Unidades de
Investigação;
g) Implementação da Contabilidade Analítica da Clínica Universitária.
4. Formação académica e requisitas:
a) Licenciatura em Gestão ou área afim;
b) Preferência com experiência profissional comprovada na área financeira;
c) Preferência com conhecimentos técnicos do programa SAP, na ótica do
utilizador;
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d)
e)
f)
g)

Preferência com conhecimentos do Código dos Contratos Públicos;
Conhecimentos de inglês (compreensão, expressão oral e escrita);
Bom domínio de aplicações informáticas— e.g. Word, Excel;
Capacidade em trabalhar com autonomia e orïentado para os resultados.

5. Avaliação das candidaturas: O método de seleção a utilizar será a avaliação do
curriculum vitae, carta de motivação e proposta de linhas gerais de orientação relativa
ao plano de trabalhos a desenvolver (100%; 0 a 20 valores). Se o Júri assim o entender,
poderá haver necessidade de realização de entrevistas. Neste caso, para os candidatos
que passarem à fase da entrevista, a avaliação curricular pesará 70% (0 a 20 valores) e a
entrevista 30% (0 a 20 valores). O júri poderá não atribuir a bolsa se a qualidade dos
candidatos for inferior à pretendida.
As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
a) Habilitações Académicas;
b) Experiência profissional comprovada;
c) Experiência na área académica;
d) Competência escrita e falada na língua inglesa;
e) Domínio de aplicações informáticas e.g. Word, Excel, SAP.
—

6. Remuneração: O montante da bolsa será compreendido entre os valores de 745€ e
1.245€, atribuído de acordo com as habilitações e experiência do candidato, conforme
tabela de valores das bolsas definidas no Regulamento de Bolsas de Investigação da
Universidade
Lisboa
de
(http://www. u lisboa .pt/w-conte nt/uploads/Despacho
n.%C2%BA-6984 2014-de-28-05.pdí).
O pagamento será efetuado mensalmente por transferência bancária.
7. Candidaturas: Os candidatos deverão entregar requerimento de atribuição de bolsa,
anexando:
a) Carta de motivação em português;
b) Curriculum vitae do candidato, datado e assinado;
c) Certificado(s) de Habilitações Académicas, com a média final e classificação
obtidas;
Documento
d)
atualizado comprovativo da situação profissional, com indicação da
natureza do vínculo, funções e carga horária, podendo substitui-lo por
declaração de compromisso de honra caso não exista qualquer atividade
profissional ou de prestação de serviços;
e) Cópia do documento de identificação, bem como título de residência, certificado
de residência permanente ou estatuto de residente de longa duração, se
aplicável.

8. Prazo e recepção de candidaturas:
O prazo decorre entre 6 de setembro de 2018 e 21 de setembro de 2018.
A documentação deverá ser enviada em correio registado ou entregue pessoalmente
para:
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Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
A /C. Diretora Executiva / Cristina Fernandes
(Concurso Bolseiros de Gestão de Ciência e Tecnologia RefJ BGCT/FMD/DSFTP)
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa
Cidade Universitária, 1649-003 Lisboa
—

-

9. Formas de publicitação: O projeto de resultados, para efeitos de audiência prévia, e
os resultados finais da avaliação serão notificados aos candidatos por via eletrônica
(e-mail). A lista ordenada de classificações por nota final obtida na avaliação será
divulgada no portal da Faculdade (wvw.fmdulisboapt). O candidato(a) aprovado(a)
será notificado através de correio eletrónico (e-mail).
10. Júri:
Cristina da Silva Figueira Fernandes, Diretora Executiva (Presidente);
Susana Antónia Ferreira Reis, (vogal);
Vera Lúcia Ferreira de Almeida (vogal), Técnica Superior;

Lisboa, 5 de setembro de 2018

O Diretor da Faculdade de Medicina Dentária, Universidade de Lisboa

Professor Doutor Luis Pires Lopes
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