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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description
Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia
Referência: FCSH/IHC/04209/2013
Área científica genérica: History
Área científica específica:
Resumo do anúncio:
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Gestão de Ciência e
Tecnologia para Licenciado no âmbito da unidade UID/HIS/04209/2013 – Instituto de História
Contemporânea (IHC) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais, nas seguintes
condições:
Texto do anúncio
Área Científica: sem descriminação
Requisitos de admissão: Grau de Licenciatura em qualquer área científica, concluído à data de
encerramento do concurso.
Critérios de avaliação:
• Experiência de gestão de projetos, quer em entidades públicas ou privadas; • Demonstração
de capacidade de planeamento e organização;
• Demonstração de sentido de responsabilidade, capacidade de comunicação e integração em
equipas de trabalho;
• Conhecimento perfeito da língua portuguesa;
• Conhecimentos avançados da língua inglesa (compreensão/redação/leitura e conversação);
• Domínio de tecnologias de informação e comunicação (TIC) na ótica do utilizador;
• É fator de preferência demonstrar possuir bom conhecimento sobre o Sistema Científico e
Tecnológico Nacional e Programa (s) Quadro associado (s), sobretudo com experiência
comprovada de gestão de projetos de I&D, em particular, no domínio das Ciências Sociais e
Humanidades.
Plano de trabalhos:
A/o bolseira/o integrará a equipa de gestão do Instituto de História Contemporânea apoiando
a realização e o acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas nesta Unidade de
Investigação, ficando responsável pelas seguintes funções:
• Organização e tramitação dos procedimentos no âmbito de projetos de I&D financiados em
relação direta com a direção do Instituto e em articulação com os serviços da NOVA FCSH –
Divisão de Apoio à Investigação (DAI) e da FCT/MCTES;
• Organização e submissão de despesas de projetos de I&D financiados a nível nacional e
europeu;
• Gestão e atualização da base de dados da equipa de investigação do IHC-NOVA FCSH,
incluindo conduzir os processos que visam responder anualmente em nome do IHC ao
processo de validação de equipas da FCT/MCTES e ao Inquérito ao Potencial Científico e
Tecnológico da DGEES;
• Apoio administrativo no âmbito dos concursos para atribuição de contratos de trabalho e de
bolsas;
• Será também corresponsável pela gestão do correio eletrónico do IHC-NOVA FCSH e pelo
serviço de expediente da unidade;
• Ocasionalmente deverá dar apoio a outras tarefas administrativas diversificadas da unidade.
Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade): a bolsa é atribuída ao abrigo da
Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia em vigor.
www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf
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Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sita à Av. de Berna, 26-C,
Edifício ID, e nos locais em que a preparação e realização das atividades possam requerer,
sob orientação científica do Professor Doutor Pedro Aires Oliveira.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de três (3) meses, com início previsto em outubro
de 2018. O contrato de bolsa poderá ser renovável, após avaliação de relatório científico de
execução, dentro dos prazos legalmente previstos.
Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponderá ao valor
de €1000, com pagamento mensal, de acordo com a tabela de valores das bolsas de
investigação 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: todos os candidatos considerados pelo júri elegíveis a concurso serão
avaliados através dos seguintes critérios e ponderações, numa escala de 0-20 valores. A.
Formação académica (0-2 valores); B. Experiência profissional: através de avaliação curricular
(0-5 valores); C. Motivação: para apurar a adequação do perfil do candidato ao plano de
trabalhos da bolsa a concurso (0-3 valores); D. Entrevista, carácter obrigatória: para
compaginar a avaliação curricular com uma análise fina da necessária adequação do perfil do
candidato ao plano de trabalhos da bolsa a concurso (0-10 valores).
Composição do Júri de Seleção: Presidente: Professora Doutora Maria de Fátima Nunes, IHCCEHFCi-UÉvora; 1ª Vogal Efetiva: Doutora Sara Albuquerque, IHC-CEHFCi-UÉvora; 2º Vogal
Efetivo: Doutor Bruno Béu, IHC-NOVA FCSH; 1º Vogal suplente: Professora Doutora Maria
Inácia Rezola, IPL-ESCS e IHC-NOVA FCSH; 2º Vogal suplente: Professor Doutor Daniel Alves,
IHC-NOVA FCSH. 3º Vogal suplente: Professor Doutor Paulo Jorge Fernandes, IHC-NOVA
FCSH;
Forma de publicitação/notificação dos resultados: os resultados finais da avaliação serão
publicitados através do envio das atas por mensagem de correio electrónico.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 10 a 24 de agosto de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente e sob pena de exclusão do
concurso, através da morada de correio eletrónico ihc.concursos@fcsh.unl.pt, ao cuidado da
Presidente do Júri Maria de Fátima Nunes, indicando no assunto “Candidatura a 1 BGCT para
licenciado_gestão financeira e de equipa”. A mensagem de submissão de candidatura deverá
ser obrigatoriamente e sob pena de exclusão acompanhada dos seguintes documentos em
formato pdf: 1. Carta de motivação, onde o candidato demonstra porque considera ter o perfil
adequado ao plano de trabalhos da bolsa em concurso e à instituição promotora da Bolsa: IHC
da NOVA FCSH; 2. Curriculum Vitae detalhado; 3. Cópia do certificado de habilitações; 4. Uma
Carta de referência sobre experiência relevante do candidato para o presente concurso; 5.
Outros elementos que considere relevantes para o processo de seleção.
Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário
País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: Faculdade e Ciências Sociais e Humanas
Data limite de candidatura: 24 August 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: ihc.concursos@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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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience
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