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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Investigação (BI) Mestre
Referência: FCSH / INET-MD / UID/EAT/00472/2013 / 1 BI Mestre
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 Bolsa de Investigação para mestre no
âmbito da instituição de I&D Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e
Dança /FCSH/UNL (UID/EAT/00472/2013), com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de
fundos nacionais, nas seguintes condições:
Texto do anúncio
Área Científica: Humanidades/ciências musicais

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: O candidato deverá possuir Mestrado num dos domínios das Ciências
Sociais e Humanas, preferencialmente área de especialização em Etnomusicologia, interesse
na investigação em torno da Música Popular em Portugal no século XX;
Experiência em organização de atividades científicas e correntes em Unidades de Investigação
ou em instituições de perfil semelhante;
Experiência em projectos de investigação científica;
Experiência na organização de eventos científicos (congressos, colóquios, seminários, etc.);
Experiência editorial em Língua Portuguesa;
Domínio da Língua Inglesa;
Experiência em aplicações informáticas, designadamente Omeka S, bem como disponibilidade
para a aprendizagem de outras aplicações informáticas;
Experiência em digitalização e transcrição de conteúdos.
Plano de trabalhos: Introduzir dados no banco de dados do INET-md;
Assistir a equipa editorial na revisão de publicações;
Apoiar a organização de eventos científicos;
Atualizar o site do INET-md;
Assistir a Coordenação da Unidade de Investigação.
Objetivos a atingir: Domínio das plataformas relacionadas com o desenvolvimento de bases
de dados científicas, conceber modos de disponibilizar e divulgar os resultados do trabalho
científico e artístico produzido pelos investigadores do INET-md para o grande público.
Domínio de revisão editorial.
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 Etnomusicologia - Centro de
Estudos em Música e Dança, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de
Lisboa (UID/EAT/00472/2013) sob a orientação científica da Professor Doutora Salwa CasteloBranco.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto a 01 de Março
de 2018. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 36 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).
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Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular
(50%) e experiência na área proposta para este trabalho (50%) e, em caso de necessidade
será realizada uma entrevista.
Composição do Júri de Seleção:
João Soeiro de Carvalho (presidente)
Maria de São José Côrte-Real (vogal)
Pedro Meio-Tostão Roxo (vogal)
Manuel Deniz Silva (vogal suplente)
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final afixada em local visível e público do(a)
Instituto de Etnomusicologia - 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 8 a 20 de Janeiro de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Dados informativos do Cartão de
Cidadão, CV, fotocópia do certificado de habilitações e outros documentos comprovativos
considerados relevantes para a candidatura.
As candidaturas deverão ser entregues, por correio eletrónico para os contactos seguintes:
Secretariado do INET-md
inet@fcsh.unl.pt
Com conhecimento a:
Professora Doutora Salwa Castelo-Branco
secb@fcsh.unl.pt

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: 20 January 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: inet@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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Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience
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