Edital
Concurso para Atribuição de Bolsa de Investigação

Projecto de Investigação: Uma nova abordagem ao Desenho Arquitectónico integrando
descrições computacionais (Naadir
Naadir).
Naadir
Financiamento:
Financiamento Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Refª PTDC/AUR-AQI/098388/2008
Instituição que concede a Bolsa:
Bolsa Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de
Lisboa.
Destinatários da Bolsa:
Bolsa O candidato deverá possuir uma licenciatura nas áreas do
design, da arquitectura ou do urbanismo e estar envolvido em estudos avançados nas
áreas de investigação do projecto Naadir.
Condições preferenciais:
preferenciais Pretender desenvolver um curso de 2º ou 3º ciclo nas áreas
de investigação do projecto Naadir.
Duração da Bolsa:
Bolsa 6 meses, renovável.
Prazo de Candidatura da Bolsa:
Bolsa a data de recepção das candidaturas decorre entre os
dias 16 a 27 de Janeiro de 2012.
Número de vagas: 1
Valor da Bolsa:
Bolsa 745 euros
Dados para apresentação de candidatura: Os candidatos deverão enviar por correio
electrónico: (1) o Curriculum Vitae, onde conste a especificação detalhada das
classificações das disciplinas da licenciatura, (2) uma carta onde deverão constar as
motivações à candidatura, e, (3) outros documentos que o candidato considere
relevante para a apreciação, incluindo documentos que atestem conhecimento da
língua inglesa. Esta informação deverá ser enviada para: naadir@fa.utl.pt.
No assunto da mensagem deve constar a refª do projecto.
Para mais esclarecimentos relativos ao projecto aceder à página e ao blog do projecto:
http://naadir.fa.utl.pt/
http://naadir-research.blogspot.com/
Jurí do Concurso
Prof. Doutor Luís Romão (Presidente)
Prof. Arquitecto Vítor Correia (vogal)
Prof. Doutora Ana Guerreiro (vogal)

Método de Selecção
O método de selecção será executado em duas fases: documental e entrevista. A
ponderação é de 60% e 40% respectivamente. Da seriação documental, só os dez
primeiros classificados candidatos passarão à fase seguinte da entrevista.
Na prova documental
Critérios de Seriação:
Habilitações Académicas (nota final de curso), (15%);
Bons conhecimentos e aptidões na geometria, no desenho e na computação gráfica,
verificadas pela ponderação das disciplinas do curso e por outras acções não
curriculares (20%);
Condições para desenvolver estudos avançados em áreas do conhecimento no âmbito
do projecto Naadir, (10%);
Conhecimento da língua inglesa, (15%).
Na prova da entrevista
Critérios de Seriação:
Serão avaliadas as competências comportamentais (20%) e a expressão oral (20%).
O método para a seriação será dado por fórmula pela aplicação das ponderações
listadas.

O Presidente da Faculdade de Arquitectura, UTL

Prof. Doutor Manuel Couceiro da Costa

Lisboa, 16 de Janeiro de 2012

