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EDITAL N 01/ 2021 
 

Abertura de concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação Pós-doutoral no âmbito do Projeto de Investigação Científica, 
“Mapeamento do potencial de produção de H2 verde em Portugal”  

 
 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação Pós-doutoral (BIPD) para Doutorado no âmbito do Projeto “Mapeamento do potencial de 
produção de H2 verde em Portugal ” / Laboratório Nacional de Energia e Geologia. nas seguintes condições: 

1. Área Científica: Abordagens analíticas quantitativas e qualitativas na avaliação especializada de impactos do clima nos usos de água, incluindo utilização de 
abordagens de deteção remota e/ou sistemas de informação geográfica. 

2. Requisitos de Admissão: Doutoramento em Alterações Climáticas e Mestrado em Engenharia do Ambiente ou em áreas afins relevantes para o projeto, bem como 
um currículo científico e profissional que revele um perfil adequado às atividades a desenvolver verificando as seguintes condições 

2.a) ser titular do grau de doutor obtido nos três anos anteriores à data da submissão da candidatura à bolsa; 
2.b) ter desenvolvido os trabalhos de investigação que conduziram à atribuição do grau de doutor em entidade distinta da entidade de acolhimento 
da bolsa; 
2.c) não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações possíveis, um período acumulado de três anos nesta 
tipologia de bolsa, seguidos ou interpolados; 
2.d) não ter tido anteriormente contrato de bolsa de investigação pós-doutoral com o LNEG 
 

3. Fatores de preferência Competências de programação (preferencialmente em MATLAB) para o processamento de “big data”, bem como familiaridade com bases de 
dados globais e regionais ao nível da espacialização da disponibilidade de recursos hídricos e necessidades de água para a agricultura, tendo em conta a situação atual, 
bem como os futuros impactes das alterações climáticas. Conhecimentos ao nível da deteção remota e/ou sistemas de informação geográfica. Competências analíticas 
avançadas e multidisciplinares, com capacidade de desenvolver e aplicar de forma semiautónoma novas metodologias. Excelente domínio da língua portuguesa e inglesa 
(oral e escrita), capacidade de trabalhar tanto autonomamente como em equipa, com pessoas com formação educativa/profissional variada e provenientes de diferentes 
culturas. Privilegia-se experiência internacional fora de Portugal 

4. Plano de Trabalho: O candidato irá realizar trabalho de investigação sob orientação e integrado numa equipa nas seguintes tarefas afetas ao projeto: 

a) Realização de investigação científica no âmbito das "Atividades" definidas no projeto: Atividade 1: Critérios para a determinação de adequabilidade da implementação 
de projetos de produção de hidrogénio verde; Atividade 2: Mapeamento e avaliação das restrições de uso do solo no que respeita à implementação de projetos de 
produção de H2 verde, com especial ênfase nas disponibilidades de água para eletrólise e outros usos concorrentes de água (como a agricultura); Atividade 3: 
Mapeamento do potencial de produção de H2 verde para vários cenários e análise exploratória da sua resiliência às alterações climáticas (com ênfase nas disponibilidades 
de +agua); 
b) Preparação de publicações científicas; 
c) Organização / participação em atividades disseminação e debate de resultados parcelares e finais para diversos tipos de audiências; 
d) Contribuição para o desenvolvimento de candidaturas a projetos de I, D&D europeus e nacionais; 
e) Contribuição para o estabelecimento e/ou participação em colaborações científicas internacionais. 
  

5. Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, sucessivamente alterada pelos Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, Decreto Lei nº 
233/2012, de 29 de outubro, Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e Decreto-Lei nº 123/2019 de 28 de agosto; Regulamento 
nº 950/2019 da Fundação para Ciência e Tecnologia (Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT) de 16 de dezembro 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt). 

6. Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido na UER (Unidade de Economia de Recursos) do LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Campus do 
Alfragide, sob a orientação científica da Doutora Sofia Simões. 

7. Duração da Bolsa: A Bolsa terá a duração de 12 meses com início previsto em 22 de março de 2021 não podendo ultrapassar a data de conclusão do projeto, mas 
eventualmente prorrogável caso a data dessa conclusão seja objeto de prorrogação. 

8. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 1616,00 €, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas pela FCT, I.P. no País, 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), sendo paga mensalmente através de transferência bancária. 
 
9. Documentos de Candidatura:  

a) Ficha Candidatura (https://www.lneg.pt/o-lneg/colaboracao/); 
b) Carta de Apresentação (com indicação do nome do Projeto a que se candidata) 
c) Curriculum Vitae detalhado; 
d) Documentos adicionais (facultativos) - cartas de referência – estágios ou cursos complementares relevantes 
e) Certificado(s) comprovativo do doutoramento e das classificações em todas as disciplinas da licenciatura e do mestrado ou pós-graduação. Os certificados 
estrangeiros só podem ser considerados válidos quando apresentado o seu registo de reconhecimento ou, em alternativa, quando apresentado o documento de 
reconhecimento/equivalência das habilitações estrangeiras às correspondentes habilitações portuguesas sendo que as respetivas classificações só podem ser 
utilizadas se oficialmente convertidas para a escala de classificação portuguesa pela DGES ou por uma instituição de ensino superior pública, mesmo que a 
escala estrangeira seja de 1 a 20 valores. 
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10. Critérios de Avaliação: A seleção do Bolseiro basear-se-á nos seguintes critérios, por ordem decrescente de importância: 

a) Curriculum académico do/a candidato/a relevante para a área de abertura de concurso; 
b) Experiência anterior relevante; 
c) Entrevista (apenas aos candidatos selecionados com base nos critérios a e b). 

A classificação dos candidatos será efetuada utilizando a seguinte fórmula: 
Total: 0,50×A+0,40×B+0,10×C 

em que: 
A é a classificação entre 0 e 5 obtida no ponto 11.a; 
B é a classificação entre 0 e 5 obtida no ponto 11.b; 
C é a classificação entre 0 e 5 obtida no ponto 11.c. 

Serão selecionados para a entrevista os candidatos cuja soma nos critérios A+B seja igual ou superior a 7 valores. 

 

11. Composição do Júri: Teresa Ponce de Leão (Presidente), Sofia Simões e Lídia Quental (Vogais efetivos); Filipa Amorim, e Justina Catarino (Vogais suplentes). 

12. Forma de Publicitação/Notificação: Os/As candidatos/as serão notificados por escrito, via correio eletrónico, da receção da candidatura assim como posteriormente, 
da decisão do Júri de Seleção. Os candidatos para eventual entrevista serão notificados por escrito, via correio eletrónico. Durante o período do concurso os candidatos 
deverão consultar diariamente o correio eletrónico indicado para se manterem informados sobre o seu desenrolar. Os resultados finais da avaliação serão ainda 
publicitados através de lista ordenada por nota final obtida, afixada no átrio do campus de Alfragide do LNEG, sito na Estrada da Portela – Zambujal – Alfragide. 

13. Prazo de Candidatura: o concurso encontra-se aberto de 12 a 26 de fevereiro de 2021. 

A candidatura deverá ser dirigida a: 
LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia I.P.  
Estrada da Portela – Zambujal – Alfragide, Apartado 7586  
2610-999 Amadora ou por e-mail: ngeedital.candidaturas@lneg.pt 
Fax: 21 716 09 01 


