EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 2 Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia
(BGCT) no âmbito do Projeto Dialogue and Argumentation for cultural Literacy Learning in
Schools (DIALLS) financiado por fundos europeus (Comissão Europeia) no programa Horizon
2020 - Research and Innovation Framework Programme (cal: H2020-SC6-CULT-COOP-2017),
nas seguintes condições:

Área Científica: Ciências da Comunicação

Requisitos de admissão:
1) Licenciatura em Ciências da Comunicação;
2) o candidato tem que ser nativo da língua portuguesa e proficiente em inglês;
3) o candidato tem que ter experiencia na área da educação;
4) o candidato tem que ter experiencia em projetos de investigação na área da educação
(disseminação).
Plano de trabalhos:

1. Recolha de dados. Os bolsistas terão a responsabilidade de recolher dados
relativos a interações entre professores e alunos em escolas selecionadas.
2. Transcrição de dados áudio. Os bolsistas terão a responsabilidade de
transcrever os dados áudio recolhidos em conformidade com os standards de
transcrição internacionais.
3. Administração. Os bolsistas terão a responsabilidade de gerir o projeto de
investigação, desenvolvendo atividades secretariais como:
a. Organização de eventos e encontros científicos
b. Comunicação de eventos e resultados
c. Redação de relações para avaliações
d. Redação de material para a disseminação
e. Executar tarefas de contabilidade

f. Comunicação com os órgãos administrativos da faculdade.
4. Tradução. Os bolsistas terão a responsabilidade de traduzir os materiais do
Português para Inglês, ou do Inglês para Português.
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 Chrysi Rapanta e Fabrizio Macagno.

Duração da(s) bolsa(s): As bolsas terão a duração de 6 meses, com início previsto em 1 Junho
2018. O contrato de bolsa poderá ser renovado pela duração do projeto (até 30 Abril 2021).

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a €850,
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:
Formação académica (avaliação curricular): 30%
Experiência profissional (avaliação curricular): 40%
Carta de motivação: 30%
Todos os parâmetros serão valorados numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte).

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Doutora Chrysi Rapanta
1º Vogal efetivo: Professor Doutor Fabrizio Macagno
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 entre os dias 03 e 16 de Maio 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 3) carta de motivação.
As candidaturas devem ser enviadas por correio eletrónico para fabrizio.macagno@fcsh.unl.pt
com a referência “BGCT DIALLS” no assunto.

