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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) Licenciado
Referência: FCSH / IHC / UID/HIS/04209/2013 / 1 BGCT Licenciado
Área científica genérica: Not available
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Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Gestão de Ciência e
Tecnologia para Licenciado - Comunicação no âmbito da unidade UID/HIS/04209/2013 –
Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos
nacionais, nas seguintes condições:
Texto do anúncio
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Find out about the situation of women
scientists.

Área Científica: Todas as áreas científicas
Requisitos de admissão:
- Licenciatura (mínimo) em qualquer área científica;
- Possuir experiência de comunicação de ciência em diferentes domínios, nomeadamente nos
seguintes:
• Criação e gestão de backoffice de sítios da internet em ambiente wordpress;
• gestão de redes sociais;
• assessoria de imprensa;
• produção e edição multimédia;
• redação de textos para divulgação de notícias e de eventos;
• atividades de divulgação em geral;
- Possuir bons conhecimentos de Inglês.
Estar familiarizado com o funcionamento do IHC e da FCSH-UNL é considerado um factor
preferencial.
Plano de trabalhos: O bolseiro assegurará a gestão diária e estratégica das seguintes
atividades de comunicação do IHC:
- atualização do portal e das diversas infraestruturas digitais de comunicação do IHC;
- gerir o backoffice do site;
- produzir a Newsletter, a Agenda Semanal e o Acontece em Outras Instituições, bem como
qualquer outro produto que venha a ser criado;
- utilizar as redes sociais (facebook, twitter, youtube) e outras plataformas digitais como
instrumento de divulgação das atividades e produções IHC;
- criar blogues de apoio a conferências;
- promoção das atividades e dos resultados dos projetos de investigação do IHC;
- gerir e trabalhar com o Núcleo de Comunicação e Marketing da FCSH;
- redigir notícias a divulgar os eventos e atividades IHC noutros fora e nos meios de
comunicação social;
- editar ebooks;
- coordenar as atividades de promoção da atividade científica do IHC nos grandes eventos
nacionais e internacionais de divulgação de ciência (e.g. Semana da Ciência e Tecnologia,
Noite Europeia dos Investigadores);
- produção de materiais de divulgação de eventos e atividades IHC (cartazes, convites,
certificados, etc.); bem como, responder às solicitações da Direcção do IHC, apoiando as
atividades e eventos desenvolvidas pela unidade de investigação.
Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade): a bolsa é atribuída ao abrigo da
Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e
Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor.
www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf
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Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de História Contemporânea da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação
científica do Professor Doutor Pedro Aires Oliveira.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração inicial de 12 meses, com início previsto a 1 de
Dezembro de 2017. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado.
Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponderá ao valor
de €1100, com pagamento mensal, de cordo com a tabela de valores das bolsas de
investigação atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), estando também previsto o pagamento de seguro
de acidentes pessoais e seguro social voluntário.
Métodos de seleção: A seleção incidirá sobre os parâmetros seguintes:
1) Experiência na área e nas funções às quais se candidata (70%), distribuídos da seguinte
forma:
• 40% experiência nos items elencados nos requisitos de admissão;
• 20 % para os conhecimentos de inglês;
• 10% experiência de produção de conteúdos de natureza histórica para o público em geral;
2) Entrevista (30%): a realizar na instalações do IHC aos 3 candidatos que obtiverem
classificação mais elevada no parâmetro de seleção anterior.
Composição do Júri de Seleção:
Presidente do Júri: Professor Pedro Aires Oliveira, IHC-FCSH/NOVA;
1ª Vogal efetiva: Professora Doutora Fátima Nunes, IHC-FCSH/NOVA;
2º Vogal efetivo: Professor Doutor José Neves, IHC-FCSH/NOVA;
1º Vogal suplente: Doutor Ricardo Castro, IHC-FCSH/NOVA.
Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o presidente nas
suas ausências.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: será enviada, a todos os candidatos, a lista
ordenada por classificação do 1º parâmetro, sendo convocados para entrevista os 3 melhores
classificados.
Depois da entrevista, o projeto de Classificação Final será comunicado, através de lista
ordenada por nota final obtida, a todos os candidatos, através de mensagem de correio
eletrónico.
Passado o período de audiência prévia de interessados, e caso não haja qualquer reclamação,
o projeto de decisão passa a decisão Final.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 6 a 19 de julho de 2017.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes
documentos: Curriculum Vitae, cópia do(s) certificado(s) de habilitações, carta(s) de
recomendação atestando a experiência profissional e carta de motivação.
As candidaturas deverão remetidas, obrigatoriamente, por correio eletrónico e por correio
postal, com a referência “Candidatura ao concurso para atribuição de uma
BGCT_IHC_comunicação 2017”. As candidaturas deverão ser enviadas para o endereço
eletrónico: ihcconcursos@fcsh.unl.pt.

Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário
País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Data limite de candidatura: 19 July 2017
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data
Instituição de contacto: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas
Endereço:
Av. de Berna, 26 C
Lisboa - 1069-061
Portugal
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Email: ihcconcursos@fcsh.unl.pt
Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level
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4. Línguas exigidas
4. Required languages
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience
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