
  

 

 

EDITAL 

BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO DE DOUTORAMENTO PARA TRABALHO DE CAMPO  

 

No âmbito do Projeto: “Malmon- Mangais, arroz e pessoas - melhorando de forma sustentável 

a produção de arroz, os ecossistemas e os meios de subsistência”, projeto financiado pela União 

Europeia através da iniciativa "Development Smart Innovation through Research in Agriculture" 

(DeSIRA) [FOOD/2019/412-700, DeSIRA_GB] e do protocolo de cooperação com a Universidade 

Lusófona da Guiné será atribuída (1) uma bolsa de investigação para trabalho de campo para 

um aluno de doutoramento através de concurso público de selecção. Esta bolsa de investigação 

é específica para ajudar um aluno de doutoramento a conduzir trabalho de campo na Guiné-

Bissau cobrindo somente esta vertente de pesquisa no terreno (aproximadamente 2000 EUR). 

As candidaturas decorrem de 14 de junho até 30 de junho de 2021 até às 12H00 de Bissau. 

Para apresentares a tua candidatura vais precisar de: 

(1) Estar inscrito num programa doutoral na área das Ciências Ambientais ou Engenharia 

do Ambiente; 

(2) Demonstrar que o teu plano de trabalhos de investigação se insere numa das áreas de 

intervenção do projeto: região de Cacheu (Elalab, Elia e Djobel); região de Oio (Uncur, 

Blaftchur/Cajake, Malafu, Rotchum Sugun, N’tchugale; ou região de Tombali (Cafine, 

Cafal, Caiquenem, Kebil); 

(3) Motivação para realizar trabalho científico sobre: Impactos das alterações climáticas e 

vulnerabilidades costeiras. 

Se tens interesse envia uma carta de motivação, curriculum vitae, certificado de mestrado e 

prova de inscrição em programa doutoral para o email: ruimoutinhosa@gmail.com. A ausência 

de algum destes elementos ou candidatura fora do prazo invalidam a candidatura. 

Critérios de seleção: Mérito Absoluto= 50% (Avaliação Curricular) + 50% (Entrevista). 

Entrevista de seleção decorrerá online no dia 6 de julho (Os detalhes serão posteriormente 

indicados). 

O júri será constituído por: 

Prof. Doutor Rui M. Sá, Professor e Investigador do Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas, Universidade de Lisboa | Presidente do Júri 

Prof. Doutora Marina Temudo, Investigadora e Coordenadora do Projecto Málmon 

Prof. Dra Marta Santos, Grupo Ensinus e Conselho de Administração da COFAC- Sucursal da 

Guiné-Bissau 

Prof. Dra Cláudia Moreira Sanó, Coordenadora da Licenciatura em Ciências do Mar e do 

Ambiente da ULG. 

Para mais informações sobre o Projecto Malmon: https://www.malmon-desira.com/project ou 

contactar diretamente através de email o Presidente do Júri. 
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