EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA NO ÂMBITO DO PROJETO REVISÕES LITERÁRIAS:
A APLICAÇÃO CRIATIVA DE ROMANCES VELHOS (SÉCULOS XV-XVII)

Título: 1 Bolsa de investigação para licenciado

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de investigação para licenciado no
âmbito do projeto Revisões literárias: a aplicação criativa de romances velhos (séculos XVXVII), desenvolvido pelo Instituto de Estudos de Literatura e Tradição com o apoio financeiro
da Fundação Calouste Gulbenkian (PGLCP065-Projetos de Investigação em Língua e Literatura
Portuguesas 2017), nas seguintes condições:

Área Científica: Estudos de Literatura

Requisitos de admissão: Licenciatura em Estudos Portugueses, Doutoramento em Literatura
Oral e Tradicional há menos de 5 anos, experiência de investigação no campo do romanceiro
tradicional e competências e práticas de aplicação de recursos informáticos (de arquivo e de
edição) nos estudos específicos do Projeto e na disseminação dos seus resultados.

Plano de trabalhos: As tarefas serão desenvolvidas em articulação com o programa em curso
do Projeto e consistem a) no apuramento da identificação temática dos engastes de romances
nas letras portuguesas dos séculos XV-XVII (Carolina Michaëlis de Vasconcelos, 1907-1909), à
luz do conhecimento atual sobre o romanceiro antigo; b) inventariação dos resultados numa
Base de Dados; c) preparação de uma comunicação a apresentar num congresso internacional
para disseminação e debate dos trabalhos; d) coorganização de um workshop internacional
sobre a temática do Projeto.

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 Estudos de Literatura e
Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a
orientação científica do Professora Doutora Teresa Araújo.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em 1 de junho
de 2018. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado.

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a €745,
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,
experiência de investigação no domínio científico do Projeto, provas de conhecimento e de
práticas referidos nos requisitos de admissão, com a respetiva valoração: 30%, 30% e 40%.

Composição do Júri de Seleção: Prof.ª Doutora Ana Paiva Morais (Presidente), Prof. Doutor
Pedro Ferré (vogal efetivo), Prof.ª Doutora Teresa Araújo (vogal efetiva), Prof. Doutor Carlos
Carreto (suplente).

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida, afixada em local
visível e público da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 10 a 23 de maio de 2018.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de
habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes.
As candidaturas deverão ser remetidas por correio para gestao.ielt@fcsh.unl.pt.

