EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

Título: Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT)

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Gestão de Ciência e

Tecnologia (BGCT - Mestre) no âmbito do projeto H2020-SC6-CULT-COOP-2016
iMARECULTURE desenvolvido pelo Instituto de Arqueologia e Paleociências da FCSH-UNL, com
o apoio financeiro da Comunidade Europeia através de fundos comunitários, nas seguintes
condições:

Área Científica: Arqueologia Náutica e Subaquática

Requisitos de admissão:


Mestrado em Arqueologia;



Experiência em funções de gestão executiva e gestão de ciência e tecnologia;



Experiência em gestão de projetos de investigação;



Experiência na composição, design e maquetização de textos e imagens para
relatórios, cartazes, artigos e livros;



Experiência de tratamento, através de suporte informático, de imagens;



Sólidos conhecimentos de informática na ótica do utilizador;



Conhecimentos de ferramentas de catalogação;



Conhecimento das ferramentas utilizadas de gestão científica dos projetos de
investigação;



Domínio de português, inglês e francês (falado e escrito);



Boa capacidade de expressão escrita e oral;



Capacidade de organização e autonomia.

Plano de trabalhos:


Coordenação global do projeto, em Portugal;



Coordenação administrativa e financeira e ligação com o Project Leader;



Gestão operacional do projeto;



Avaliação de risco e qualidade;



Apoiar a organização de eventos científicos;



Atualizar bases de dados e preparar relatórios;



Apoiar os investigadores;



Recolha e gestão de dados.

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

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido maioritariamente no Laboratório de
Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa ou
em outros a designar - nomeadamente aquando de trabalhos de campo, decorrendo sob a
orientação científica do Professor Doutor Luís Filipe Vieira Castro e da Professora Doutora Rosa
Varela Gomes.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto a 1 de Outubro
de 2017. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado.

Condições financeiras da bolsa (remuneração mensal): O montante da bolsa corresponde a
€1300,00, pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das
bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de seleção: Através de avaliação curricular e entrevista, em caso de empate.
Na avaliação curricular serão considerados: o curriculum académico e o perfil do candidato,
experiência profissional, experiência na utilização das ferramentas utilizadas na área de gestão

científica e financeira dos projetos de investigação indicadas nos requisitos de admissão do
presente editorial e conhecimentos das línguas indicadas nos requisitos de admissão do
presente edital.
Na entrevista serão considerados o perfil do candidato, a capacidade de trabalho em equipa, a
sua autonomia e criatividade.

Composição do Júri de Seleção: O júri será constituído pelos Professores Doutores Luís Filipe
Vieira Castro, Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes.

Forma de publicitação e notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados através de lista ordenada por nota final obtida, afixada em local visível e público
do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 9 a 23 de Agosto de 2017.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de
habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes.
As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico para iap@fcsh.unl.pt, com
assunto “Candidatura BGCT/IAP/2017”.

