eracareers

Página 1 de 3

Home page

Post research opportunities

Unique identifier: 039187e2-16ab-4eda-9341-08a0fb845c4a

Find the ideal candidate
List of registered organisations
1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description
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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) Mestre
Referência: FCSH / CHAM / UID/HIS/04666/2013 / 1 BGCT Mestre
Área científica genérica: History

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 Bolsa de Gestão em Ciência e Tecnologia
(Mestrado) no âmbito da instituição de I&D CHAM – Centro de Humanidades,
UID/HIS/04666/2013, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais, nas
seguintes condições:
Texto do anúncio
Área Científica: História

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:
- Licenciatura na área das Ciências Sociais e Humanas.
- Mestrado na área das Ciências da Informação e da Documentação.
- Experiência em Catalogação e Indexação. Dá-se preferência a conhecimentos de BiblioBase.
- Conhecimentos básicos de inglês, francês e espanhol.
Plano de trabalhos: Tendo em conta a reestruturação da Biblioteca do CHAM, caberá ao(à)
bolseiro(a) desenvolver as seguintes tarefas:
- Mudança de cotas na base de dados bibliográfica (cerca de 18000 registos);
- Catalogação e revisão de registos bibliográficos (nº a determinar);
- Identificação de registos duplicados (nº a determinar);
- Reorganização do espaço, implicando:
a) união física dos volumes pertencentes ao antigo Centro de História da Cultura com os
volumes já pertencentes à Biblioteca do novo CHAM;
b) preparação para o acolhimento das futuras aquisições e dos volumes ainda por catalogar.
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 na Biblioteca do Centro de Humanidades da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos
Açores, na sede de Lisboa, sob a orientação científica do Doutor Luís Manuel Aires Ventura
Bernardo.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em Janeiro
de 2018. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado.
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:
Fase 1: Experiência em Catalogação e Indexação (40%), Avaliação curricular (40%) e carta
de motivação (20%).
Fase 2: selecionadas as 5 melhores candidaturas da fase 1 (que terá uma valoração de 80%),
proceder-se-á à fase seguinte, constituída por uma entrevista (que terá uma valoração de
20%).
Composição do Júri de Selecção: Luís Bernardo (presidente do júri), João Luís Lisboa (1º
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vogal efetivo), Cátia Teles e Marques (2º vogal efetivo).
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, no sítio do CHAM, sendo o
candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de email.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 24 de Novembro a 11 de Dezembro de 2017.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de mensagem
eletrónica acompanhada dos seguintes documentos:
- Curriculum Vitae
- Certificado de Habilitações da Licenciatura
- Certificado de Habilitações do Mestrado
- Carta de Motivação
As candidaturas deverão ser entregues por correio eletrónico, para: cham@fcsh.unl.pt, com a
referência da bolsa (Biblioteca_BGCT_Mestre) no assunto da mensagem.

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: 11 December 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
Email: cham@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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