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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description
Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Pós-Doutoramento (BPD)
Referência: FCSH / IFILNOVA / UID / FIL / 00183 / 2013 / 1(BPD)
Área científica genérica: Philosophy
Área científica específica:
Resumo do anúncio:

Find the ideal candidate
Edit organisation data
Log out

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Pós-Doutoramento no
âmbito do projecto UID/FIL/00183/2013 do IFILNOVA, com o apoio financeiro da FCT/MCTES
através de fundos nacionais, nas seguintes condições:

Texto do anúncio

Área Científica: Filosofia – subáreas: Estética, Nietzsche, Fernando Pessoa, Kierkegaard
Philosophy: Aesthetics, Kierkegaard, Nietzsche, Fernando Pessoa

Requisitos de admissão:
(a) Doutoramento em Filosofia / PhD in Philosophy;
(b) publicações de impacto internacional nas áreas da Estética, estudos kierkegaardianos,
estudos nietzschianos, estudos pessoanos / publications with international impact in the fields
of Aesthetics, Kierkegaard studies, Nietzsche studies, and Pessoa studies.
A/o bolseira/o irá desenvolver investigação sobre o valor da arte e o valor da pluralidade
subjectiva no pensamento de Kierkegaard, de Nietzsche e de Fernando Pessoa.
O CV da/do candidata/o deverá ser o de uma/um especialista internacional em pelo menos
um dos autores referidos e refletir um forte domínio das questões da filosofia da arte e da
filosofia da subjectividade.
............
A successful candidate will be doing research on the value of Art and the value of subjective
multiplicity in the works of Kierkegaard, Nietzsche, and Fernando Pessoa.
Her/his professional cv should reflect a particularly strong expertise in philosophy of art and
subjectivity.

Plano de trabalhos /Work plan
A /o bolseira/o irá trabalhar na área da estética no Instituto de Filosofia da Nova (IFILNOVA),
colaborando ativamente nas atividades científicas do seu Projeto Estratégico, coordenado pelo
Professor António Marques, e em especial nas atividades científicas do Laboratório de Estética
e Filosofia das Práticas Artísticas (AELab), coordenado pelo Professor João Mário Grilo e o
Professor João Constâncio. A orientação da investigação a desenvolver será da
responsabilidade do Professor João Constâncio.

A /o bolseira/o deverá integrar a sua investigação e envolver-se na elaboração de projetos de
investigação no quadro dos trabalhos de investigação do Lisbon Nietzsche Group, que é
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dirigido pelo Professor João Constâncio, e da secção do AELab de “Estética Pós-Kantiana”, a
qual é coordenada pela Doutora Maria João Mayer Branco.

.................
The successful candidate will be working in aesthetics at the Instituto de Filosofia da Nova
(IFILNOVA) collaborating actively in its Strategic Project, which is coordinated by António
Marques, and especially in the scientific activites of the Laboratory of Aesthetics and
Philosophy of Artistic Practices (AELab), which is coordinated by João Mário Grilo and João
Constâncio. The latter will also be responsible for the coordination of the research to be
carried out by the successful candidate.
The successful candidate will do research and will work on the elaboration of research-projects
as a member of the Lisbon Nietzsche Group, which is directed by Professor João Constâncio,
as well as a member of the AELab section dedicated to “Post-Kantian Aesthetics”, which is
coordinated by Maria João Mayer Branco.
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 IFILNOVA-FCSH, Av. de Berna, 26C, sob a
orientação científica do Professor João Constâncio

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto em 1 de Outubro de
2017. O contrato de bolsa poderá ser renovado por igual período de tempo até ao máximo de
2 (duas) vezes.

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a €1.495,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de selecção. Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
- Publicações (60%);
- Outro curriculum científico relevante (e.g., pertença a projectos, participação em colóquios,
etc.)
(20%)
- Conhecimentos de Inglês (20%);
Todos os parâmetros serão valorados numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte)
- Publications (60%);
- Other relevant scientific curriculum (e.g., participation in scientific projects, colloquia, etc)
(20%)
- Knowledge of english (20%);

Composição do Júri de Selecção: João Constâncio (Presidente), Maria João Mayer Branco
(vogal), Nuno Venturinha (vogal), Paolo Stellino (suplente).

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público
da FCSH, 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 31 de julho a 11 de agosto
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 electrónico para ambos os seguintes
endereços:
Ifl.fcsh@gmail.com
Com o título e referência: BPD Nietzsche/Pessoa/Kierkegaard - IFILNOVA

Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário

http://www.eracareers.pt/Organizations/index.aspx?task=showAnuncioOportunities&jobI... 17/07/2017

eracareers

Page 3 of 3

País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa

Data limite de candidatura: 11 August 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: Ifl.fcsh@gmail.com
Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level
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4. Required languages
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience
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