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

Título: 1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia – Área de Arquivo

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Gestão de Ciência
e Tecnologia – Área de Arquivo, no âmbito do protocolo celebrado a 3 de outubro de
2017 entre a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
(FCSH/NOVA), através do Instituto de História Contemporânea (IHC), e a Associação
Nacional das Farmácias (ANF), com o apoio financeiro da ANF, nas seguintes
condições:

Área Científica: Ciências da Informação e Documentação

Requisitos de admissão:
a) Licenciatura em Ciências Sociais, concluída à data de encerramento do concurso.
b) Formação superior na área das Ciências da Informação e da Documentação.

Critérios de avaliação: Experiência e conhecimentos em tratamento de arquivo,
nomeadamente em termos de identificação, avaliação, seleção e descrição
documental; conhecimentos na utilização de sistemas informáticos de descrição
arquivística.

Plano de trabalhos:
a) Elaboração do estudo orgânico-funcional das entidades produtoras de arquivo;
estudo e análise da legislação, normas e regulamentos; estudo e análise de outros
documentos de decisão da instituição relevantes à contextualização e enquadramento
histórico;
b) Identificação, avaliação e seleção da documentação em massas acumuladas;
c) Descrição e inventariação da documentação de conservação permanente, em
sistema de descrição normalizado.

Tendo por objetivo disponibilizar à comunidade científica e ao público em geral um
arquivo relevante para o estudo e divulgação da memória da Associação Nacional de
Farmácias, herdeira de um património e de uma história ligada ao estudo da evolução
da regulamentação dos profissionais de farmácia, desempenhando atualmente uma
posição crucial na defesa dos interesses profissionais e económicos destes
profissionais.

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) - http://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro; e Regulamento da
Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos da FCSH.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Associação Nacional das Farmácias,
Rua Marechal Saldanha, n.º 1 – Lisboa, no IHC-FCSH/UNL, Av. de Berna 26 – C, 1069061 Lisboa e noutros locais em que se encontre documentação relativa ao projeto, sob
a orientação científica da Doutora Ana Paula Pires.

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto para agosto
de 2018. O contrato de bolsa poderá ser renovado.

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a
€980 (novecentos e oitenta euros), conforme tabela de valores das bolsas atribuídas
diretamente pela FCT, I.P. no país (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa
será paga mensalmente por transferência bancária. O desempenho de funções a título
de bolseiro é efetuado em regime de dedicação exclusiva, ao abrigo do Art.º 5º do
Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica. Ao valor da bolsa acresce o valor
correspondente ao 1º escalão do Seguro Social Voluntário.

Métodos de seleção: A seleção compreenderá duas fases.

A primeira consistirá em avaliação curricular (formação na área de intervenção do
projeto – 50%; experiência em tratamento de arquivo intermédio e histórico – 50%),
em que cada candidato obterá uma classificação de 0 a 20 valores.

A segunda consistirá na realização de uma entrevista aos cinco candidatos com melhor
classificação que serão imediatamente convocados através de correio eletrónico. A sua
prestação será novamente avaliada numa escala de 0 a 20 valores, sendo selecionado
o candidato com melhor classificação final, tendo em conta a seguinte ponderação
percentual: 50% para a avaliação curricular e 50% para a entrevista.
Concluídas as duas fases, constituir-se-á o projeto de lista de classificação final.

Composição do Júri de Seleção:
- Doutora Ana Paula Pires (Presidente), IHC-FCSH/UNL;
- Doutora Alice Cunha (1ª vogal efetiva), IHC-FCSH-UNL;
- Doutor Ana Carina Azevedo (2º vogal efetivo), IHC-FCSH/UNL;
- Professora Doutora Teresa Nunes (Suplente), FLUL e IHC;
- Doutor Ivo Veiga (Suplente), IHC.

Caberá à primeira vogal e à segunda vogal, sucessivamente, substituir o presidente nas
suas ausências.

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação
serão comunicados através de correio eletrónico com o envio das atas. Do projeto de
lista de classificação final podem os candidatos reclamar no prazo de 10 dias úteis
contados a partir da data da sua publicitação.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso
encontra-se aberto de 15 a 30 de maio de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, sob pena de exclusão, através de correio
eletrónico, para a morada eletrónica ihc.concursos@fcsh.unl.pt, ao cuidado da

Doutora Ana Paula Pires, indicando no assunto “Candidatura a bolsa 1 Bolsa de Gestão
de Ciência e Tecnologia – Área de Arquivo”, e acompanhadas dos seguintes
documentos em formato pdf: Curriculum Vitae, certificados de habilitações, com a
indicação da classificação final obtida, e documentos comprovativos da experiência
adquirida.

