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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa:
Bolsa de Investigação para Licenciado
Referência: DAI/2017/60

Job/Fellowship Status

Área científica genérica: Not available

Information for FCT

Área científica específica:

Find the ideal candidate
Edit organisation data
Log out

Resumo do anúncio:

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação para Licenciado com a
referência DAI/2017/60 na instituição CEDOC - NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade NOVA de Lisboa, financiado por receitas próprias, nas seguintes condições:
Área Científica:

Requisitos de
admissão:

Gestão de Ciência e Tecnologia

1.
Licenciatura na área de Gestão de Recursos Humanos ou
similares;
2.

Experiência em apoio administrativo, mínimo 3 anos;

3.
Experiência em gestão de processos de recrutamento de
recursos humanos, mínimo 3 anos;
4.
Conhecimentos aplicados de inglês falado e escrito,
comprovado por certificado ou carta de referencia;
5.
Conhecimentos aplicados de Microsoft Office, em particular
word e excel, outlook, internet, comprovado por certificado ou carta de
referencia;
Plano
trabalhos:

de

Desenvolver na Divisão de Apoio à Investigação - DAI, e em articulação com
os diferentes departamentos da instituição de acolhimento, as seguintes
áreas
1.Gestão do acolhimento dos Recursos Humanos;
2.Gestão dos processos de recrutamento de recursos humanos em projetos
de I&D (bolsas de investigação) e renovação de bolsas de investigação;
3.Apoio administrativo à gestão dos Recursos Humanos (acolhimento,
bolsas de I&D, elaboração e renovação de contratos de trabalho, férias,
etc.);

Legislação e
regulamentação
aplicável:
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4.Atualização e gestão de bases de dados Institucionais.
Regulamento de Bolsas da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa, e Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto do Estatuto do Bolseiro
de Investigação Científica em vigor.
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Texto do anúncio
Local de trabalho:

O trabalho será desenvolvido no Centro de Estudos de Doenças
Crónicas da Nova Medical School| Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação científica do Prof.
Doutor António Jacinto

Duração da bolsa:

A bolsa terá a duração de 6 meses, eventualmente renovável por
períodos adicionais, com início previsto 01 de Fevereiro de 2018.

Valor do subsídio de
manutenção mensal:

O montante da bolsa corresponde a 745,00€, pagos mensalmente
por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas
constantes do Regulamento de Bolsas da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa, aprovado em 24/04/2014.

Métodos de seleção:

Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
Fatores preferenciais:
Valores atribuídos
%)
Experiência no recrutamento de
40%
recursos humanos em projetos de
I&D (bolsas de investigação)
Experiência no acolhimento de novos
30%
colaboradores
Bons conhecimentos de informática,
20 %
em particular das aplicações do
Microsoft
Office
(Word,
Excel,
PowerPoint), gestão de email e listas
de distribuição, pesquisas na WWW
Carta de motivação, redigida em
10%
inglês

Composição do Júri de
Seleção:

(em

Presidente: Prof. Doutor António Jacinto
Vogal: Dr.ª Ana Sofia Tavares
Vogal: Dr.ª Ana Roberto

Forma de
publicitação/notificação
dos resultados:

Os resultados finais da avaliação serão enviados por e-mail para
as pessoas que apresentaram candidatura válida.

Prazo de candidatura e
forma de apresentação
das candidaturas:

O concurso encontra-se aberto de 15 de dezembro de 2017 a 29
de dezembro de 2017
As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para
applications@nms.unl.pt, mencionando
obrigatoriamente
a
referência de Bolsa DAI/2017/60 no Assunto/Subject da
mensagem.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente,
através do envio de carta de candidatura acompanhada dos
seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de habilitações
e outros documentos comprovativos considerados relevantes.

A FCM reserva-se o direito de não atribuir a bolsa proposta a
concurso caso os candidatos não satisfaçam os requisitos indicados
no presente edital.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2017
O Subdiretor para a InvesƟgação
(Prof. Doutor António Jacinto)
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Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Informação não disponível
País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: Centro de Estudos de Doenças Crónicas

Data limite de candidatura: 29 December 2017
(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: Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa
Endereço:
Campo Mártires da Pátria, 130
Lisboa - 1169-056 Lisboa
Portugal
Email: applications@nms.unl.pt
Website: http://cedoc.unl.pt/
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience
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