Home page

Post research opportunities

Unique identifier: 24f0f1ae-12d0-4c0f-acd9-ff4b143ddb7e

Find the ideal candidate
List of registered organisations
1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Post your CV

Cargo/posição/bolsa:
Bolsa de Investigação (Estudante de Doutoramento)

Find research opportunities

Referência: UIDB/04310 – BI Mar 2021 (Estudante de Doutoramento)

Practical information

Área científica genérica: Juridical sciences

Foreign Researchers Guide
Useful links

List and locate Portuguese Mobility
Centres .

Área científica específica: International law
Resumo do anúncio:
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para mestre no
âmbito da unidade de investigação Centro de Investigação de Direito Público (CIDP),
financiada com a referência UIDB/04310/2020 por fundos nacionais através da Fundação para
a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT). Fonte de financiamento FCT/MCTES.
Texto do anúncio

Portuguese research landscape
Find out how research is organised in
Portugal.
Portuguese research policy
Find out about research policy in
Portugal.
Women in science
Find out about the situation of women
scientists.

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para um/a
estudante de doutoramento no âmbito da unidade de investigação Centro de Investigação de
Direito Público (CIDP), financiada com a referência UIDB/04310/2020 por fundos nacionais
através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT). Fonte de financiamento
FCT/MCTES.

Requisitos de admissão e condições de elegibilidade
A Bolsa de Investigação para estudante de doutoramento destina-se a candidatos inscritos
num dos doutoramentos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) que
pretendam desenvolver atividades de investigação na área do Direito Internacional e sua
relação com a subida do nível do mar e as alterações climáticas.
São requisitos de admissão:
a) Mestrado concluído em Direito, Relações Internacionais, Ciência Política, ou outra área das
ciências sociais considerada relevante;
b) Estar matriculado num curso de doutoramento da FDUL;
c) Ter um elevado domínio da língua portuguesa e da língua inglesa (escrita, leitura e
conversação);
d) Possuir experiência de investigação na área do Direito Internacional, com destaque para as
áreas jurídico-internacionais relacionadas com a subida do nível do mar e das alterações
climáticas.
São elegíveis para atribuição da bolsa:
a) Cidadãos nacionais ou cidadãos de outros Estados membros da União Europeia;
b) Cidadãos de Estados terceiros;
c) Apátridas;
d) Beneficiários do estatuto de refugiado político.

Plano de trabalhos
O plano de trabalhos enquadra-se nas atividades do projeto “Em preparação para a subida do
nível do mar: lidando com as alterações climáticas, reestruturando o território dos Estados e
procurando mecanismos para a resolução de conflitos”, coordenado no CIDP pelo Professor
Fernando Loureiro Bastos, e inclui as seguintes tarefas:
· colaboração na organização dos trabalhos da segunda fase do projeto;
· criação de uma base de dados de jurisprudência internacional e interna e de bibliografia
relativas ao âmbito de investigação do projeto, com destaque para as relações entre a subida
do nível do mar e as alterações climáticas ao nível da responsabilidade internacional (climate
liability) e do mecanismo de loss and damage (Warsaw International Mechanism for Loss and
Damage);

· continuação da recolha de elementos para a criação de uma base de dados relativa às
diversas redes de contactos existentes no âmbito dos vários domínios do projeto;

Local de exercício da atividade
As atividades relacionadas com a bolsa serão desenvolvidas no Centro de Investigação de
Direito Público, sob a orientação científica do Professor Doutor Fernando Loureiro Bastos.

Duração da bolsa
A duração da bolsa é de 3 (três) meses, não renováveis, com início previsto para junho de
2021.

Valor do subsídio de manutenção mensal
O montante da bolsa corresponde a 1104,64€ €, nos termos da tabela constante do Anexo I
do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
O pagamento do subsídio mensal de manutenção é efetuado no final de cada mês por
transferência bancária. A este valor acresce o Seguro Social Voluntário, se aplicável e caso o
candidato opte pela sua atribuição, bem como o Seguro de Acidentes Pessoais.
O desempenho de funções a título de bolseiro é efetuado em regime de dedicação exclusiva,
ao abrigo do Artigo 5.º do Estatuto do Bolseiro de Investigação.

Métodos e critérios de seleção
A avaliação dos candidatos é feita através de Avaliação Curricular (AC) e Carta de Motivação
(CM), com a ponderação de AC*0,90 + CM*0,10.
Os resultados são expressos numa escala de 1 a 100 e apenas serão admitidos na lista
seriada final os candidatos com uma pontuação total superior a 80%.
A Avaliação Curricular deve demonstrar adequação para o trabalho a realizar e tomará em
consideração os seguintes aspetos:
• Formação académica;
• Classificação obtida em disciplinas consideradas relevantes para o trabalho a realizar;
• Conhecimentos e experiência de investigação em Direito Internacional;
• Experiência de realização, ou colaboração, em trabalhos de investigação na área da subida
do nível do mar e das alterações climáticas, com recurso a análise de fontes de Direito
Internacional, bem como de organização de informação em bases de dados.
A Carta de Motivação deve explicitar o interesse na área específica do projeto, na investigação
integrada em equipas multidisciplinares e nas expectativas de desenvolvimento académico e
pessoal.

Composição do Júri de seleção
Presidente: Fernando Loureiro Bastos
Vogal: Carla Amado Gomes
Vogal: Heloísa Oliveira
Vogal Suplente: Manuel Almeida Ribeiro
Vogal Suplente: Rui Tavares Lanceiro

Divulgação de resultados
Os resultados da avaliação são comunicados via e-mail para o endereço de correio eletrónico
utilizado pelo candidato na candidatura e divulgados na página internet do CIDP/ICJP até 90
dias úteis após a data-limite de submissão de candidaturas.
Do projeto de lista de classificação final podem os candidatos reclamar no prazo de 10 dias
úteis contados da sua publicitação nos termos dos artigos 121º e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo.

Prazo e apresentação da candidatura
O concurso encontra-se aberto no período de 28.04.2021 a 12.05.2021.
As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de carta de candidatura
acompanhada dos seguintes documentos:
Curriculum Vitae;
Certificados de Habilitações;
Carta de Motivação;

Outros documentos considerados relevantes pelos candidatos.
As candidaturas e os documentos de suporte à candidatura previstos no presente anúncio
devem ser submetidos, obrigatoriamente em suporte digital (formato pdf) para o endereço de
correio eletrónico cidp-icjp@fd.ulisboa.pt.
Nenhum documento que devesse ter sido submetido em candidatura pode ser apresentado
após o prazo fixado para o efeito.
No caso de graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, e por
forma a garantir a aplicação do princípio da igualdade de tratamento a candidatos que detêm
graus académicos estrangeiros e nacionais, é obrigatório o reconhecimento desses graus e a
conversão da respetiva classificação final para a escala de classificação portuguesa.
Os documentos comprovativos da titularidade de graus académicos e diplomas, ou do
respetivo reconhecimento quando tenham sido atribuídos por instituições de ensino superior
estrangeiras, podem ser dispensados em fase de candidatura aos apoios em causa, sendo
substituídos por declaração de honra do candidato (minuta em anexo), ocorrendo a
verificação dessa condição apenas em fase de contratualização da bolsa.
Em fase de candidatura será suficiente que os candidatos comprovem que satisfazem as
condições necessárias para se inscreverem nos ciclos de estudos conducentes à obtenção do
grau académico ou em cursos não conferentes de grau. Em fase de contratualização da bolsa
será necessário apresentar comprovativo de inscrição.

Legislação aplicável
O Concurso rege-se pelo presente Anúncio, pelo Regulamento de Bolsas de Investigação (RBI)
da FCT, aprovado pelo Regulamento nº 950/2019, publicado na II Série do DR de 16 de
dezembro de 2019, pelo Estatuto do Bolseiro de Investigação aprovado pela Lei n.º 40/2004,
de 18 de agosto, na redação em vigor, e pelo Regulamento de Bolsas da Universidade de
Lisboa, aprovado pelo Despacho n.º 6238/2020, publicado na II Série do DR de 12 de Junho
de 2020 e pela demais legislação nacional e comunitária aplicável.

ANEXO
Declaração
Eu, (Nome), por minha honra declaro que sou detentor/a do grau académico de Mestre
concedido por (Instituição que emitirá o diploma), comprometendo-me a entregar documento
comprovativo da titularidade deste grau académico em fase de contratualização de bolsa, se
for selecionado/a.
(Data)
(Assinatura)

Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário
País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: CIDP/ICJP
Data limite de candidatura: 12 May 2021
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data
Instituição de contacto: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas
Endereço:
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Lisboa - 1649-014
Portugal
Email: cidp-icjp@fd.ulisboa.pt
Website: http://www.icjp.pt/
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Grau:

Mestrado

Domínio científico:

Juridical sciences
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Língua:
Prioridade
Leitura:
Escrita:
Compreensão:
Conversação:

English
Elevada
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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