Caros(as) Investigadores(as),
No âmbito da participação de Portugal no International Arctic Science Committe (IASC –
https://iasc.info/) cuja representação nacional é assegurada pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia, I.P. (FCT, I.P.), vimos convidar à apresentação de manifestação de
interesse para participar como delegado nacional nos Marine (MWG), Cryosphere
(CWG) e Atmosphere (AWG) Working Groups do IASC.
Requisitos de admissão:
Os candidatos deverão ser portadores de doutoramento na área científica respeitante
aos Working Group, deverão desenvolver atividades de investigação nesta área do
conhecimento no Ártico e possuir vínculo a uma instituição nacional de investigação
e/ou ensino superior.
Recomenda-se, antes da candidatura, a leitura atenta dos objetivos e Scientific Foci dos
respetivos WGs, disponíveis na página do IASC, bem como a lista de membros, projetos,
plano de trabalhos e Termos de Referência:
• Marine: https://iasc.info/our-work/working-groups/marine
• Cryosphere: https://iasc.info/our-work/working-groups/cryosphere
• Atmosphere: https://iasc.info/our-work/working-groups/atmosphere
Local de trabalho e duração do mandato:
Os Working Groups conduzem os seus trabalhos por correspondência e, também, em
reuniões presenciais durante as ASSW (em data e local oportunamente indicados). Cada
grupo realiza, pelo menos, uma reunião por ano, cujas despesas de deslocação e
alojamento serão apoiadas pela FCT, I.P..
O mandato dos delegados tem a duração de 4 anos e é, eventualmente, renovável por
período igual de tempo.
Prazo e forma de apresentação das candidaturas:
O prazo de apresentação de candidaturas decorrerá nos dez dias úteis seguintes à
publicação do presente edital, nas horas normais de expediente (9:00-17:00).
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma
carta de motivação e do respetivo Curriculum Vitae, ambos em língua inglesa.
As candidaturas deverão ser remetidas por email para a FCT/Programa Polar:
• Germana Santos (germana.santos@fct.pt)
• Cc Pedro Ferreira (pedromiguel.ferreira@fct.pt)
Composição do Júri de Seleção:
O Júri para cada Working Group é composto pelos seguintes peritos:
• Marine:
Dr. Finlo Cottier (Chair)
Scottish Association for Marine Science (United Kingdom)
https://www.sams.ac.uk/people/researchers/cottier-professor-finlo/
Dr. Clara Hoppe
Alfred Wegener Institute (Germany)
https://www.awi.de/en/about-us/organisation/staff/clara-hoppe.html

•

•

Dr. Ragnheid Skogseth
The University Centre in Svalbard (Norway)
https://www.unis.no/staff/ragnheid-skogseth/
Cryosphere:
✓ Dr. Hugues Lantuit (Chair)
Alfred Wegener Institute (Germany)
https://www.awi.de/en/about-us/organisation/staff/hugueslantuit.html
✓ Dr. Annett Bartsch
Austrian Polar Research Institute (Austria)
https://www.polarresearch.at/faculty/research-group-bartsch/
✓ Dr. Margareta Johanssen
Lund University (Sweden)
https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/user/cfa0ff043523ad38809ac87
9cd0d9eb2
Atmosphere:
✓ Dr. Kent Moore (Chair)
University of Toronto Mississauga (Canada)
https://www.utm.utoronto.ca/cps/people/kent-moore
✓ Dr. Annette Rinke
Alfred Wegener Institute (Germany)
https://www.awi.de/en/about-us/organisation/staff/annette-rinke.html
✓ Dr. Muyin Wang
University of Washington and NOAA-PMEL (USA)
https://cicoes.uw.edu/research/principal-investigators/muyin-wang/

Método de seleção:
A seleção do candidato terá em conta os seguintes critérios:
• Adequação do CV aos objetivos e plano de ação dos respetivos WG;
• Relevância do trabalho realizado no Ártico para o desenvolvimento da Ciência
Ártica Nacional no respetivo ramo do conhecimento;
• Motivação e interesse.
Cada critério será pontuado numa escala de 1-5, sendo a nota final a média aritmética
das notas parciais.
O Júri de cada WG elaborará uma lista hierarquizada dos candidatos e apresentará a
mesma à aprovação/homologação da FCT, IP/MCTES.
Notificação dos resultados:
Os candidatos serão notificados, através de e-mail com recibo de entrega.

