33044

Diário da República, 2.ª série — N.º 237 — 10 de dezembro de 2018

definido e não duradouro, ou seja, pelo período de duração das funções
a desempenhar no projeto identificado no n.º 2.
5 — Nos termos do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017,
de 29 de dezembro, os contratos a celebrar são remunerados de acordo
com o nível inicial da TRU 33, a que corresponde a remuneração base
de 2.128,34 euros.
6 — O local de trabalho situa-se nas instalações da NOVA FCSH,
Avenida de Berna n.º 26 C, 1069-061 Lisboa, e/ou noutros locais necessários ao desenvolvimento das atividades de investigação.
7 — Sob pena de exclusão, apenas podem ser opositores(as)
candidatos(as) nacionais, estrangeiros(as) e apátridas que sejam titulares do grau de doutor(a) em Filosofia, ou áreas afins, com um currículo
científico e profissional que revele um perfil adequado à atividade a
desenvolver, designadamente um currículo relevante em: Filosofia — Estética; Filosofia da Arte; Filosofia Contemporânea; Filosofia Moderna;
História da Filosofia; Filosofia da Cultura.
Os candidatos deverão dominar a lingua inglesa falada e escrita.
8 — A seleção do doutorado(a) a contratar realiza-se através da avaliação do percurso científico e curricular dos(as) candidatos(as) a concurso.
Em termos genéricos, esta avaliação incide sobre a relevância, qualidade
e atualidade: a) da produção científica, cultural e artística dos últimos
cinco anos considerada mais relevante pelo(a) candidato(a), associada
ao lugar a concurso; b) das atividades de investigação desenvolvidas nos
últimos cinco anos e consideradas de maior impacto pelo(a) candidato(a),
associadas ao lugar a concurso; c) das atividades de extensão e de
disseminação do conhecimento desenvolvidas nos últimos cinco anos,
designadamente no contexto da promoção da cultura e das práticas
científicas, consideradas de maior relevância pelo(a) candidato(a), associada ao lugar a concurso.
9 — O período de cinco anos, a que se refere o número anterior, pode
ser aumentado pelo júri, a pedido do(a) candidato(a), quando fundamentado em suspensão da atividade científica por razões socialmente
protegidas, nomeadamente por motivos de licença de parentalidade,
doença grave prolongada, e outras situações de indisponibilidade para
o trabalho legalmente tuteladas.
10 — Serão utilizados de forma faseada dois métodos de seleção: na
1.ª fase a Avaliação Curricular (AC) e na 2.ª fase a Entrevista (E), com
as seguintes ponderações: AC 0-80 pontos e E 0-20 pontos. Apenas os
candidatos com uma classificação resultante da AC igual ou superior a
60 passarão à 2.ª fase (E).
11 — Os critérios da avaliação e seriação dos(as) candidatos(as) na
AC são os seguintes:
a) Produção científica considerada mais relevante pelo(a) candidato(a)
associada ao lugar a concurso, nomeadamente livros, capítulos de livros,
artigos científicos em revistas com arbitragem científica, sendo avaliada
a qualidade intrínseca do respetivo conteúdo (0 — 30 pontos);
b) Atividades de investigação consideradas de maior impacto pelo(a)
candidato(a) associadas ao lugar a concurso, considerando a participação em projetos de investigação avaliados por entidades nacionais ou
internacionais; comunicações apresentadas em encontros científicos;
projetos de curadoria; coordenação editorial; atividades de arbitragem
científica; carta de motivação que, entre outros aspetos, clarifique a
articulação entre o percurso científico do investigador e os temas do
projeto (0 — 40 pontos);
c) Atividades de extensão e/ou disseminação consideradas de maior
impacto pelo(a) candidato(a), associadas ao lugar a concurso, incluindo a
organização de encontros científicos; a elaboração de pareceres, estudos,
relatórios para organizações dos setores público e privado e agentes
da sociedade civil; difusão de conhecimento para públicos alargados;
apresentação de resultados de investigação em meios de comunicação
social (0 — 10 pontos).
12 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC, o júri tem a
seguinte composição:
Presidente: Doutora Maria Filomena Molder, Professora Catedrática
da NOVA FCSH
Vogais efetivos:
Doutor Nélio Rodrigues Conceição, Investigador Integrado, pós-doutorando do IFILNOVA
Doutor Nuno Sérgio Machado da Fonseca, Investigador Integrado,
pós-doutorando do IFILNOVA
Vogal suplente:
Doutora Susana Isabel Rainho Viegas, Investigadora Integrada, pós-doutoranda do IFILNOVA
13 — O processo de candidatura aos lugares suprarreferidos deverá
ser instruído, sob pena de exclusão, com a documentação a seguir indi-

cada, a qual deve ser entregue em suporte digital, designadamente em
duas pen-drives:
a) Envio de requerimento, disponibilizado em http://fcsh.unl.pt/faculdade/recursos-humanos/concursos/nao-docentes, onde conste a menção
explícita do presente procedimento;
b) Exemplares de certidão comprovativa da obtenção do grau de
doutor e do curriculum do(a) candidato(a), organizado de acordo com
a sistemática patente do n.º 11 do presente Aviso;
c) Exemplares das três publicações consideradas mais relevantes
pelo(a) candidato(a), associadas ao lugar;
d) Carta de motivação.
14 — As candidaturas, devidamente instruídas com os documentos
supramencionados, devem ser entregues no prazo de 15 dias úteis
no expediente da NOVA FCSH a contar do dia imediato ao da publicação deste Aviso no Diário da República, ou enviadas por correio
postal com carimbo da data de expedição até ao último dia do prazo,
para a seguinte morada: NOVA FCSH, Avenida de Berna n.º 26 C,
1069-061 Lisboa.
15 — Caso o doutoramento do vencedor tenha sido conferido por
instituição de ensino superior estrangeira, o seu reconhecimento deve
obedecer ao disposto no Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro,
devendo, sob pena de exclusão, quaisquer formalidades aí estabelecidas
estar cumpridas até à data de assinatura do contrato.
27 de novembro de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.
311859562
Aviso n.º 18343/2018
Aviso de abertura de procedimento concursal de seleção de investigador doutorado no âmbito do projeto de investigação “Desafios
da tinta ferrogálica — História e Conservação de um património
cultural em risco”- PTDC/ART-HIS/32327/2017.
1 — Em reunião do Conselho Cientifico do dia 24 de outubro de
2018, foi deliberado abrir concurso de seleção internacional para
1 investigador doutorado a contratar para o exercício de atividades de
investigação no âmbito do projeto de investigação “Desafios da tinta
ferrogálica — História e Conservação de um património cultural em
risco”- PTDC/ART-HIS/32327/2017, apoiado pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia através dos fundos nacionais. O contrato de trabalho
será a termo incerto, ao abrigo do Código do Trabalho, na Universidade
Nova de Lisboa — Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (adiante
designada como NOVA FCSH). A abertura do procedimento concursal,
assim como a nomeação do júri, foi autorizada por despacho do Sr. Reitor
da Universidade Nova de Lisboa, de 19 de novembro de 2018.
2 — Caracterização da vaga:
O projeto “Desafios da tinta ferrogálica — História e Conservação de
um património cultural em risco — IRONIC” pretende:
Este projeto interdisciplinar (IRONIC), que alia a Ciência da Conservação, a Nanotecnologia, a Conservação e Restauro e a História
da Cultura Escrita, visa resolver o problema de corrosão de tinta ferrogálica. Sendo a principal tinta usada em manuscritos, na Europa
desde o século V, seu estudo é crucial para evitar a perda contínua de
documentos. Um tema há muito estudado mas que ainda continua por
resolver. A tinta ferrogálica actua como um catalisador da hidrólise
ácida e da oxidação do suporte (papel ou pergaminho). O Fe(III) é cataliticamente inactivo, contudo, pode ser reduzido a Fe(II) e despoletar
os mecanismos de oxidação da celulose, feita pela produção directa
de radicais livres. Até aos nossos dias temos visto uma preocupação
em travar este processo pois coloca em risco um vasto conjunto de
documentos, desde manuscritos, a partituras e desenhos, com a perda
definitiva de material e leitura.
O projecto IRONIC irá permitir reunir e estudar a informação
existente sobre a problemática da conservação de arquivos desde o
século XIV, como uma prova de uma preocupação das sociedades
europeias, associadas aos processos de formação do Estado. Este
projeto irá também identificar e caracterizar as alterações da tinta
ferrogálica em diferentes manuscritos datados e de diferentes arquivos.
O IRONIC utilizará, em manuscritos, as vantagens que a nanotecnologia, uma das áreas mais inovadoras actualmente, desenvolvendo
polioxometalatos que poderiam ser aplicados como um tratamento
para a questão da tinta corrosiva. Portanto, o IRONIC também pretende criar uma patente para futuramente comercializar o tratamento
desenvuelto: o Kit IRONIC que será uma importante ferramenta
disponibilizada para os Conservadores mundiais preservarem melhor
nosso património cultural.
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O investigador contratado será integrado na equipa do projeto participando nas seguintes tarefas de investigação científica, gestão e disseminação de conhecimento:
1 — Pesquisa de manuscritos que focam problemas de conservação
nos arquivos.
2 — Contextualização das práticas de conservação: políticas e agentes
do Arquivo da Torre do Tombo.
3 — Identificação e selecção de manuscritos com corrosão de tinta
ferrogálica.
4 — Caracterização da tinta ferrogálica dos manuscritos seleccionados
na tarefa anterior.
5 — Manufactura da tinta ferrogálica de acordo com fontes históricas,
como tratados e receituários.
6 — Identificação e caracterização do(s) processo(s) de corrosão da
tinta ferrogálica.
7 — Síntese e encapsulamento de POMs.
8 — Desenvolvimento do método de tratamento — validade do conceito.
9 — Kit de tratamento — desenvolvimento e validação.
10 — Publicações e disseminação.
11 — Organização de um encontro interenacional e de uma exposição.
3 — A contratação do doutorado far-se-á ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de
julho, que aprova um regime de contratação de doutorados destinado
a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do
conhecimento (RJEC), e do Código do Trabalho, aprovado pela Lei
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual.
4 — O doutorado será contratado em regime de contrato de trabalho
a termo incerto por imperativo legal, nos termos alínea b) do n.º 1 do
artigo 6.º do RJEC, ex vi, n.º 2 do artigo 18.º do RJEC, pelo período
previsível de 31 meses, que equivale à execução do serviço determinado,
definido e não duradouro, ou seja, pelo período de duração das funções
a desempenhar no projeto identificado no n.º 2.
5 — Nos termos do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017,
de 29 de dezembro, os contratos a celebrar são remunerados de acordo
com o nível inicial e remuneratório 33 da TRU, a que corresponde a
remuneração base de 2.128,34 euros.
6 — O local de trabalho situa-se nas instalações da NOVA FCSH,
Avenida de Berna n.º 26 C, 1069-061 Lisboa, e/ou noutros locais necessários ao desenvolvimento das atividades de investigação.
7 — Sob pena de exclusão, apenas podem ser opositores(as)
candidatos(as) nacionais, estrangeiros(as) e apátridas que sejam titulares
do grau de doutor(a) em Conservação e Restauro, ou áreas afins, com
um currículo científico e profissional que revele um perfil adequado à
atividade a desenvolver, designadamente um currículo relevante em
História e Técnicas de Produção Artística e Estudos de Manuscritos.
Os candidatos deverão dominar a lingua inglesa falada e escrita.
8 — A seleção do doutorado(a) a contratar realiza-se através da avaliação do percurso científico e curricular dos(as) candidatos(as) a concurso.
Em termos genéricos, esta avaliação incide sobre a relevância, qualidade
e atualidade: a) da produção científica, cultural e artística dos últimos
cinco anos considerada mais relevante pelo(a) candidato(a), associada
ao lugar a concurso; b) das atividades de investigação desenvolvidas nos
últimos cinco anos e consideradas de maior impacto pelo(a) candidato(a),
associadas ao lugar a concurso; c) das atividades de extensão e de
disseminação do conhecimento desenvolvidas nos últimos cinco anos,
designadamente no contexto da promoção da cultura e das práticas
científicas, consideradas de maior relevância pelo(a) candidato(a), associada ao lugar a concurso.
9 — O período de cinco anos, a que se refere o número anterior, pode
ser aumentado pelo júri, a pedido do(a) candidato(a), quando fundamentado em suspensão da atividade científica por razões socialmente
protegidas, nomeadamente por motivos de licença de parentalidade,
doença grave prolongada, e outras situações de indisponibilidade para
o trabalho legalmente tuteladas.
10 — O sistema de classificação dos(as) candidatos(as) é expresso
numa escala de 0 a 100 pontos.
11 — Os critérios da avaliação e seriação dos(as) candidatos(as) na
AC são os seguintes:
a) Produção científica considerada mais relevante pelo(a) candidato(a)
associada ao lugar a concurso, nomeadamente livros, capítulos de livros,
artigos científicos em revistas com arbitragem científica, sendo avaliada
a qualidade intrínseca do respetivo conteúdo (0 — 35 pontos);
b) Atividades de investigação consideradas de maior impacto pelo(a)
candidato(a) associadas ao lugar a concurso, considerando a participação em projetos de investigação avaliados por entidades nacionais ou
internacionais; comunicações apresentadas em encontros científicos;
projetos de curadoria; coordenação editorial; atividades de arbitragem
científica (0 — 35 pontos);

c) Atividades de extensão e/ou disseminação consideradas de maior
impacto pelo(a) candidato(a), associadas ao lugar a concurso, incluindo a
organização de encontros científicos; a elaboração de pareceres, estudos,
relatórios para organizações dos setores público e privado e agentes
da sociedade civil; difusão de conhecimento para públicos alargados;
apresentação de resultados de investigação em meios de comunicação
social (0 — 30 pontos).
12 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC, o júri tem a
seguinte composição:
Presidente: Doutor David Martin Marcos, Investigador Integrado do
CHAM e Professor da Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
Vogais efetivos:
Doutor António José Estevão Grande Candeias, Professor associado
c/ agregação da Universidade de Évora
Doutor João Paulo Oliveira e Costa, Professor Catedrático da NOVA
FCSH e Diretor do CHAM
Vogal suplente:
Dr. Silvestre Lacerda, Director-Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas (DGLAB)
13 — O processo de candidatura aos lugares suprarreferidos deverá
ser instruído, sob pena de exclusão, com a documentação a seguir indicada, a qual deve ser entregue em suporte digital, designadamente em
duas pen-drives:
a) Envio de requerimento, disponibilizado em http://fcsh.unl.pt/faculdade/recursos-humanos/concursos/nao-docentes, onde conste a menção
explícita do presente procedimento;
b) Exemplares de certidão comprovativa da obtenção do grau de
doutor e do curriculum do(a) candidato(a), organizado de acordo com
a sistemática patente do n.º 11 do presente Aviso.
c) Exemplares das três publicações consideradas mais relevantes
pelo(a) candidato(a), associadas ao lugar;
14 — As candidaturas, devidamente instruídas com os documentos
supramencionados, devem ser entregues no prazo de 15 dias úteis no
expediente da NOVA FCSH a contar do dia imediato ao da publicação
deste Aviso no Diário da República, ou enviadas por correio postal com
carimbo da data de expedição até ao último dia do prazo, para a seguinte
morada: NOVA FCSH, Avenida de Berna n.º 26 C, 1069-061 Lisboa.
15 — Caso o doutoramento do vencedor tenha sido conferido por
instituição de ensino superior estrangeira, o seu reconhecimento deve
obedecer ao disposto no Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro,
devendo, sob pena de exclusão, quaisquer formalidades aí estabelecidas
estar cumpridas até à data de assinatura do contrato.
27 de novembro de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Francisco Caramelo.
311859481
Aviso n.º 18344/2018
Aviso de abertura de procedimento concursal de seleção de investigador doutorado no âmbito do projeto de investigação “Epistemologia da Crença Religiosa: Wittgenstein, Gramática e o Mundo
Contemporâneo” — PTDC/FER-FIL/32203/2017.
1 — Em reunião do Conselho Cientifico do dia 24 de outubro de 2018,
foi deliberado abrir concurso de seleção internacional para 1 investigador
doutorado a contratar para o exercício de atividades de investigação no
âmbito do projeto de investigação “Epistemologia da Crença Religiosa:
Wittgenstein, Gramática e o Mundo Contemporâneo” — PTDC/FER-FIL/32203/2017, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através dos fundos nacionais. O contrato de trabalho será a termo
incerto, ao abrigo do Código do Trabalho, na Universidade Nova de
Lisboa — Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (adiante designada
como NOVA FCSH). A abertura do procedimento concursal, assim
como a nomeação do júri, foi autorizada por despacho do Sr. Reitor da
Universidade Nova de Lisboa, de 19 de novembro de 2018.
2 — Caracterização da vaga:
O projeto “Epistemologia da Crença Religiosa: Wittgenstein, Gramática e o Mundo Contemporâneo” pretende:
explorar um quadro wittgensteiniano em epistemologia incindindo
sobre a questão da crença religiosa. A análise concentra-se em usos
dos conceitos de conhecimento, certeza, convicção, crença, dúvida,
opinião, prova e tomar por verdadeiro tal como tratados no último
pensamento do autor. O ponto de partida é a ideia de que a filosofia da

