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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) Licenciado
Referência: FCSH / Gabinete de Comunicação e Marketing / 1 BGCT Licenciado
Área científica genérica: Not available

Practical information
Área científica específica:
Foreign Researchers Guide
Resumo do anúncio:
Useful links

List and locate Portuguese Mobility
Centres .

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Gestão de Ciência e
Tecnologia para Licenciado financiada por fundos próprios da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH), nas seguintes condições:
Texto do anúncio
Área Científica: Comunicação de Ciência

Portuguese research landscape
Find out how research is organised in
Portugal.
Portuguese research policy
Find out about research policy in
Portugal.
Women in science
Find out about the situation of women
scientists.

Requisitos de admissão: Licenciado em qualquer área, com experiência comprovada em
escrita e edição jornalística. Será dada preferência a candidatos que tenham frequência de
mestrado ou pós-graduação e que já tenham trabalhado em órgãos de comunicação,
nomeadamente na redacção de notícias e reportagens. Apresentação de portfolio é condição
essencial de candidatura.
Plano de trabalhos: Os trabalhos a desenvolver serão na área de edição e elaboração de
textos jornalísticos centrados na comunicação de ciência para uma publicação da NOVA FCSH,
que será disponibilizada on-line.
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 Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos da FCSH.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Gabinete de Comunicação e Marketing da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação
científica do Professor Doutor António Granado.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em Janeiro de
2018. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 12 meses.
Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a € 980,
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: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular
e de portfolio, seguida de entrevista. A valoração de cada um deste elementos será de:
Curriculum Vitae = 20 por cento; Portfolio = 40 por cento; Entrevista = 40 por cento . Só
serão chamados para entrevista os cinco candidatos que obtiverem melhor pontuação na
avaliação curricular e de portfolio.
Composição do Júri de Seleção: Presidente: Professora Doutora Susana Trovão; Vogais
efectivos: Professora Doutora Catarina Tente e Professor Doutor António Granado; Vogal
suplente: Professora Doutora Dora Santos Silva.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada da nota final obtida afixada em local visível e público
no placard informativo da Torre B, piso 1 da NOVA FCSH, sendo os candidato(a)s notificados
do resultado através de email.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 21 de novembro a 5 de dezembro de 2017.
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As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de e-mail de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificados de
habilitações e portfolio.
As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para o endereço
comunicacao@fcsh.unl.pt , com o assunto “Comunicação de Ciência_2017”.

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: 05 December 2017
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)

Top of page

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
Email: comunicacao@fcsh.unl.pt
Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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