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BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 2005 / 2006
O Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais (CMAF), abre concurso para a atribuição
de duas Bolsas de Investigação (BI), de acordo com o Regulamento de Formação Avançada de
Recursos Humanos da Fundação da Universidade de Lisboa e com o Estatuto de Bolseiro de
Investigação Científica.
1. Objectivos
A actividade do bolseiro desenvolver-se-á sob a supervisão de investigadores do
CMAF.
O objectivo da bolsa é desenvolver trabalhos de investigação, sob a direcção de
investigadores do CMAF, em tópicos ligados a uma das seguintes áreas científicas:
Geometria; Estatística e Aplicações; Equações com Derivadas Parciais; Métodos
Matemáticos e Numéricos da Mecânica; Equações Diferenciais Ordinárias e
Funcionais; Equações Diferenciais Estocásticas; Lógica Matemática
2. Duração
A bolsa terá a duração de 4 meses e início a 1 de Setembro de 2005, podendo vir a ser
prolongada até 31 de Julho de 2006.
3. Requisitos
Os candidatos devem ter uma licenciatura na área da Matemática ou um plano de
trabalho subscrito por um investigador do CMAF.
4. Candidaturas
Os candidatos deverão enviar uma carta de candidatura, acompanhada do curriculum
vitae, de duas cartas de referência, do certificado de habilitações e do certificado das
disciplinas realizadas, com as respectivas classificações.
5. Remuneração
O valor mensal da bolsa será de 745 €, de acordo com os valores de referência
constantes na Tabela de Bolsas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. A bolsa
terá como complemento um seguro de acidentes pessoais.
6. Prazo de recepção das candidaturas
A recepção das candidaturas decorrerá de 24 de Junho a 15 de Julho de 2005.
Para mais informações ver http://cmaf.ptmat.fc.ul.pt ou contactar:

Maria Carmina Melo
Tel.: 217 904 738
E-mail: cmaf@ptmat.fc.ul.pt

