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EDITAL Nº 02/ 2021 
 

Abertura de concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do Projeto de Investigação Científica, “Recycled and 
Natural Materials and Products to develop nearly zero energy buildings with low carbon footprint” (Refª. LIFE17 ENV/ES/000329), com o 

financiamento do Programa LIFE da União Europeia 
 
 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do Projeto “Recycled and Natural Materials and Products to develop nearly 
zero energy buildings with low carbon footprint” / Laboratório Nacional de Energia e Geologia, com a referência LIFE17 ENV/ES/000329, com o financiamento do 
Programa LIFE da União Europeia nas seguintes condições: 

1. Área Científica: Energia, Construção Sustentável, Compras Públicas Sustentáveis. 

2. Requisitos de Admissão: Inscritos num mestrado integrado, num mestrado, ou que se encontrem inscritos em cursos não conferentes de grau académico integrados 
no projeto educativo de uma instituição de ensino superior, desenvolvidos em associação ou cooperação com uma ou várias unidades de I&D em Engenharia do 
Ambiente, Energia e Ambiente ou outra Engenharia análoga. 

3. Fatores de preferência: Domínio de fundamentos teórico-práticos associados à construção sustentável, compras públicas sustentáveis, certificação sustentável de 
edifícios e rotulagem ambiental; Conhecimentos em tratamento estatístico de dados e plataformas de comunicação eletrónicas. Bom domínio da língua portuguesa e 
inglesa.  

4. Plano de Trabalho: O candidato irá realizar trabalho de investigação sob orientação nas seguintes tarefas afetas ao projeto:1) Compras públicas sustentáveis; 2) 
Rotulagem de materiais, legislação, deteção de barreiras à introdução no mercado de materiais naturais e reciclados; 3) Colaborar em atividades de disseminação e 
formação, tais como preparação de artigos científicos, comunicações a eventos científicos e ações de formação dentro do âmbito do projeto.  

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 UEREE (Unidade de Energias Renováveis e Eficiência Energética) do LNEG – Laboratório Nacional de Energia 
e Geologia, Campus do Lumiar, sob a orientação científica da Dra. Ana Paula Duarte. 

7. Duração da Bolsa: A Bolsa terá a duração de 5 meses e 8 dias, 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 805,98€, 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) Comprovativo de inscrição em mestrado ou mestrado integrado e das classificações em todas as disciplinas referentes à licenciatura. 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. 

 
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 10.a; 
B é a classificação entre 0 e 5 obtida no ponto 10.b; 
C é a classificação entre 0 e 5 obtida no ponto 10.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: Doutor Helder Perdigão Gonçalves (Presidente), Dra. Ana Paula Duarte e Doutora Paula Trindade (Vogais efetivos); Doutora Laura Elena 
Aelenei e Dr. David Loureiro (Vogais suplentes). 
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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 18 de fevereiro a 03 de março 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 
 


