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Referência: FCSH / IHC / Município de Tomar / 1 Bolsa de Investigação Mestre
Área científica genérica: Not available
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âmbito da unidade Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do contrato celebrado a 13 de julho de
2018 entre a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
(FCSH/NOVA), através do Instituto de História Contemporânea (IHC), e o Município de Tomar,
com o apoio financeiro do Município de Tomar, nas seguintes condições:
Texto do anúncio

Portuguese research landscape
Find out how research is organised in
Portugal.
Portuguese research policy
Find out about research policy in
Portugal.
Women in science
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Área Científica: Ciências Sociais e/ou Humanidades
Condições de elegibilidade: Mestrado em ciências sociais e humanas
Critérios de Avaliação: são consideradas condições gerais de preferência a experiência
profissional dos (as) candidatos(as) nas áreas do Plano de Trabalhos abaixo designado e a
afinidade com a linha temática do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa denominada “Usos do Passado:
Memória e Património Cultural”.
A experiência de investigação sobre festas tradicionais e aspetos do património, material e
imaterial, bem como a existência de publicações nesse domínio, constituem condições
preferenciais.
Plano de trabalhos: O(a) investigador(a) selecionado(a) deverá realizar atividades de
investigação, com recolha etnográfica e histórica, relacionada com a Festa dos Tabuleiros de
Tomar. O trabalho requer pesquisa histórica em arquivos centrais e locais, bem como trabalho
de campo longo e continuado no local, ligação aos possíveis parceiros na cidade e sua
envolvência, segundo calendarização a estabelecer, com observação direta e participante,
realização de entrevistas a partir de um guião, sua transcrição e tratamento, e organização de
um relatório final. Do(a) candidato(a) selecionado(a) espera-se que contribua igualmente para
a gestão do projeto e em quaisquer atividades académicas (seminários, conferências) da linha
de investigação, e que desenvolva pesquisa autónoma.
Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade): as bolsas são atribuídas 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 âmbito do IHC, no Edifício I&D da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa in situ Av. de Berna
26 – C, 1069-061 Lisboa, e requer uma estadia de terreno longa (tempo a determinar) em
Tomar, sob a orientação científica da Professora Doutora Paula Godinho.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 9 meses com início previsto em 1 de novembro
de 2018. O contrato de bolsa poderá eventualmente ser renovado, após avaliação de relatório
científico de execução, a entregar até 30 dias antes do fim do prazo da bolsa.
Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponderá ao valor
de €980, 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:
1. Mérito académico e profissional (0 a 7 valores);
2. Experiência de investigação (0-4 valores);
3. Adequação do perfil académico ao projeto de trabalho, nomeadamente aos estudos das
festas e do património (0-4 valores).
O Júri de seleção poderá optar por realizar entrevistas de seleção aos 3 (três) candidatos que
obtenham melhor classificação segundo os critérios acima definidos. A entrevista será
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avaliada entre 0 a 5 valores.
Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Professora Doutora Paula Godinho, IHC-NOVA FCSH;
1º Vogal: Professor Doutor Jorge Freitas Branco, ISCTE-IUL;
2º Vogal: Doutora Maria Alice Samara, IHC-NOVA FCSH;
1º Vogal suplente: Doutora Dulce Simões, INET-FCSH;
2º Vogal Suplente: Doutor Ricardo Castro, IHC-NOVA FCSH.
Caberá ao primeiro vogal e à segunda vogal, sucessivamente, substituir a presidente nas suas
ausências.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados da avaliação serão
publicitados através de mensagem electrónica a todos os candidatos.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 02 a 24 agosto de 2018.
As candidaturas deverão ser remetidas, obrigatoriamente, para a morada eletrónica
ihcconcursos@fcsh.unl.pt, dirigidas à presidente do júri Paula Godinho, com o seguinte
assunto “Candidatura ao concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação para Mestre
IHC_Festa dos tabuleiros”. A acompanhar a carta de candidatura deverão constar em anexo,
sob pena de exclusão, os seguintes documentos em formato de pdf:
• Curriculum Vitae atualizado e detalhado;
• Carta de motivação, na qual o(a) candidato(a) deverá demonstrar a adequação da sua
experiência académica e profissional ao Plano de Trabalhos;
• Cópia do Certificado de Habilitações;
• Cópia de um ou dois textos científicos produzidos pelo candidato;
• Outros elementos que o(a)s candidato(a)s considerarem relevantes para o processo de
seleção.

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: 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: ihcconcursos@fcsh.unl.pt
Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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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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