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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Investigação (BI) Doutor
Referência: FCSH / IFILNOVA / IF/00945/2013/CP1166/CT0003 / 1 BI Doutor
Área científica genérica: Not available
Área científica específica:
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Resumo do anúncio:
Useful links

List and locate Portuguese Mobility
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Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação (Doutor) no âmbito
do projeto IF/00945/2013/CP1166/CT0003: Definitions and reasoning-patterns. A theoretical
and educational tool, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais e
quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020, nas
seguintes condições:
Texto do anúncio

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.

Área Científica: Psicologia e/ou Educação
Requisitos de admissão:
1) Doutoramento (ou comprovativo de ter acabado os estudos do doutoramento) em
Psicologia e/ou Educação;
2) o candidato tem que ser nativo da língua portuguesa e proficiente em inglês;
3) o candidato tem que ter comprovada experiencia de investigação empírica na área da
educação e argumentação;
4) o candidato tem que ter conhecimento de análise estatística na área da educação.
Plano de trabalhos:
1. Assistência no desenho de atividades pedagógicas relacionadas à argumentação. Estas
atividades referem-se à implementação de métodos argumentativos na sala da aula, seja por
parte do professor (sob formação prévia) ou pela equipa de investigação.
2. Assistência na análise estatística de dados. Os dados referem-se a dados de discurso
argumentativo em contextos naturais transcritos para serem analisados com métodos
estatísticos adequados como propostos pelo bolseiro.
3. Assistência na construção de sistemas de codificação de dados discursivos. Estes vão-se
basear em trabalhos existentes sobre a identificação de tipos de mossas e diálogos
argumentativos.
4. Publicação de artigos científicos na área da Educação e Argumentação. O candidato vai
colaborar na escrita de artigos científicos sob a orientação dos Doutores Fabrizio Macagno e
Chrysi Rapanta.
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 no Instituto de Filosofia (IFILNOVA) da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação
científica dos Doutores Fabrizio Macagno e Chrysi Rapanta.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto em 1
Setembro 2018. O contrato de bolsa poderá ser renovado pela duração do projeto.
Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a €1495,00,
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),
estando também previsto o pagamento de seguro de acidentes pessoais e seguro social
voluntário (1º escalão).
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
Formação académica (avaliação curricular): 50%
Relevância da tese do doutoramento (avaliação curricular): 30%
Carta de motivação: 20%
Todos os parâmetros serão valorados numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte).
Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Professor Doutor Fabrizio Macagno
1º Vogal efetivo: Doutora Chrysi Rapanta
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2º Vogal efetivo: Doutora Maria Grazia Rossi
Vogal suplente: Professor Doutor Giovanni Damele
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida ou outra, afixada
em local visível e público do Instituto de Filosofia da NOVA, 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 05 a 18 de julho de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos:
1) Curriculum Vitae;
2) certificado de habilitações e comprovativos de atividades de investigação na área de
educação;
3) carta de motivação; e
4) cópia eletrónica (PDF) da tese de doutoramento defendida.
As candidaturas devem ser enviadas por correio eletrónico para fabrizio.macagno@fcsh.unl.pt
com a referência BI Educação e Argumentação no assunto.

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: 18 July 2018
(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: fabrizio.macagno@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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