REGULAMENTO
A Associação Geopark Estrela tem como missão contribuir para a proteção, valorização e
dinamização do património natural e cultural, com especial ênfase no património geológico,
numa perspetiva de aprofundamento e divulgação do conhecimento científico, fomentando a
ciência, o turismo e o desenvolvimento sustentável do território do Aspiring Geopark Estrela.

ENQUADRAMENTO
O Aspiring Geopark Estrela e a Fundação Millennium BCP, no âmbito da estratégia científica para
o território que integra a candidatura a Geopark Mundial da UNESCO, concedem um estágio de
investigação, com duração de 9 meses, na área da Gestão Florestal e Risco de Incêndio no
Geopark Estrela. O trabalho a realizar visa desenvolver a base de dados do Aspiring Geopark
Estrela relativa aos incêndios florestais passados, atualizar a cartografia do coberto vegetal e
avaliar a exposição ao risco de incêndio dos geossítios, de modo a contribuir para os seus planos
de gestão. O bolseiro trabalhará com a equipa da Associação Geopark Estrela.

CANDIDATOS, CANDIDATURAS E NATUREZA DO APOIO
1. O Estágio de Investigação destina-se a Licenciados, Mestres ou Doutores nas áreas das
ciências do ambiente, ciências da Terra e atmosfera e ciências biológicas, ou áreas afins. Não
são admitidas candidaturas de colaboradores da AGE.
2. Pretende-se um(a) candidato(a) com bom nível na utilização de Sistemas de Informação
Geográfica e bons conhecimentos da língua portuguesa e inglesa. Serão especialmente
valorizadas competências na área da gestão florestal e riscos, e conhecimentos em deteção
remota. O(A) candidato(a) deverá ter capacidade de planear, organizar, definir prioridades,
solucionar problemas e concluir tarefas, integridade, espírito de iniciativa, autonomia e
competências interpessoais, bem como gosto pela realização de trabalho de campo em
montanha.
3. As candidaturas devem ser submetidas entre o dia 12 de fevereiro de 2018 e 29 de março de
2018, através do seguinte email: info@geoparkestrela.pt, só sendo admitidas as candidaturas
devidamente instruídas.

5. Da candidatura devem constar os seguintes elementos:
- Ofício dirigido ao Coordenador Executivo da AGE;
- Carta de motivação;
- Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para o
tipo de bolsa a que concorre, nomeadamente os certificados de habilitações;
- Curriculum Vitæ do candidato;
- Fotocópia do documento de identificação (BI, Cartão de Cidadão ou Passaporte);
- Outros documentos considerados relevantes para a candidatura.

4. Será selecionado o candidato que apresentar melhor currículo e experiência na área da gestão
Florestal e Riscos.
5. O candidato selecionado desempenhará as suas funções na sede da Associação Geopark
Estrela, sita na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Nº 50, 6300-559 Guarda, com um horário de
8 horas diárias.
6. Para o desempenho das funções de Investigador, auferirá uma bolsa mensal no valor de 850
euros, com seguro incluído.

JÚRI E PROCESSO DE AVALIAÇÃO
7. A avaliação das candidaturas será feita por um Júri constituído por 3 elementos do Aspiring
Geopark Estrela, dos quais os Coordenadores Científico e Executivo.
8. A avaliação levará em consideração a qualidade dos curricula, sendo ainda valorizadas as
áreas de estudo e a experiência profissional, através das seguintes ponderações:
- Formação Académica (40 %)
- Experiência Profissional (40%)

- Entrevista (20%)
9. Cada critério será avaliado numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo). A classificação de cada
membro do júri será a soma das classificações ponderadas atribuídas a cada um dos critérios,
aferida para o total máximo de 100 pontos. A classificação final do candidato será a média das
classificações atribuídas pelos três membros do júri.
10. O Júri poderá não selecionar qualquer candidato, se entender que as candidaturas
submetidas não reúnem as condições exigidas, abrindo para o efeito nova data de candidaturas.
11. Após o término da submissão de candidaturas, os candidatos serão informados, por e-mail,
da data e hora da entrevista.

DECISÃO, RESULTADOS E INÍCIO DE FUNÇÕES
12. A decisão será comunicada ao selecionador, por email, 30 de abril de 2018.
13. O candidato selecionado deverá iniciar as suas funções no dia 2 de maio de 2018, com
término no dia 31 de janeiro de 2019
14. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação Executiva do
Aspiring Geopark Estrela, tendo em atenção os princípios e as normas constantes na legislação
aplicável.

