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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description
Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Investigação (Mestre)
Referência: FCSH/CHAM/B.I._Hospital
Área científica genérica: History
Área científica específica: Archaeology
Resumo do anúncio:
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (Mestrado) no
âmbito instituição de I&D (CHAM – Centro de Humanidades, no âmbito do Protocolo de
Cooperação entre o Município de Lisboa e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, nas seguintes condições:
Texto do anúncio
Área Científica: História e Arqueologia
Requisitos de admissão: Licenciatura e mestrado em história, com experiência na área da
Paleografia Moderna (séculos XVI-XVII), constituindo factor de preferência a investigação
sobre a época moderna, nomeadamente ao nível da componente não-lectiva do mestrado.
Plano de trabalhos: Pesquisa, inventariação e transcrição de documentação relativa à história
do Hospital Real de Todos-os-Santos, em arquivos de Lisboa.
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 CHAM – Centro de Humanidades da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação
científica da Doutora Edite Martins Alberto.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de seis meses, com início previsto em Agosto
de 2018. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado.
Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a 980
euros, pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas directamente 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,
entrevista e prova de conhecimentos na área da Paleografia Moderna, com a respectiva
valoração de 50%, 25% e 25% respectivamente.
Composição do Júri de Seleção: André Pinto de Sousa Dias Teixeira (presidente); Edite
Martins Alberto (vogal); Maria João Câmara (vogal); Rodrigo Banha da Silva (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
do(a) CHAM – Centro de Humanidades, sendo todos os candidato(a)s notificados através de
email.
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, através do envio de mensagem
electrónica acompanhada dos seguintes documentos:
Curriculum Vitae, certificado de habilitações e outros documentos comprovativos considerados
relevantes.
As candidaturas deverão ser enviadas por correio electrónico, para o endereço
cham@fcsh.unl.pt, com o seguinte assunto “BI_Hospital”.
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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: npc@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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Top of page

http://www.eracareers.pt/Organizations/index.aspx?task=showAnuncioOportunities&jobId=102344&idc=1

2/2

