
 

 

 

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

Título: Duas(2) Bolsas de Investigação Pós-Doutoral (BIPD) 
 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de duas (2) Bolsas de Investigação Pós-Doutoral no 

âmbito do projeto ICNOVA - Instituto de Comunicação da Nova UIDP/05021/2020, financiado por 

fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

 
 
 

Área Científica: Estudos de Mídia e Comunicação 
 

Subdomínios científicos: Estudos de inovação e tecnologias emergentes; Práticas sociais e culturais 
mediadas; Estudos de desempenho; Cognição e Comunicação Multimodal; Comunicação Estratégica. 

 
 

Requisitos de admissão: 
 

● Ter obtido o grau de doutor nos três (3) anos anteriores à apresentação da candidatura; 
 

● Ter desenvolvido os trabalhos de investigação que conduziram à atribuição do grau de doutor em 

entidade distinta da entidade de acolhimento da bolsa; 

 
● Não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações 

possíveis, um período acumulado de três anos nesta tipologia de bolsa, seguidos ou interpolados; 

 
● Não ter tido anteriormente contrato de bolsa de investigação pós-doutoral com a FCSH. 

 
 
 

Os graus académicos obtidos em países estrangeiros necessitam de registo por uma Instituição 

portuguesa, de acordo com o Decreto-lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, e a Portaria n.º 33/2019, de 25 

de janeiro. A apresentação do certificado é obrigatória para a assinatura do contrato. Mais informação 

poderá ser obtida em: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374 

 
 

 
Plano de trabalhos: Ao longo da bolsa, cada um dos bolseiros deve: 

 
Desenvolver investigação no quadro e agenda de investigação dos grupos e laboratórios de 
investigação do ICNOVA (acesse http://icnova.fcsh.unl.pt) através do reforço da inovação 
metodológica e da internacionalização da produção científica; - Desenvolver uma proposta de 
investigação individual conducente à apresentação de candidaturas competitivas a concursos públicos 
nacionais e/ou internacionais. A proposta de pesquisa mencionada precisa estar claramente situada 
no campo dos Estudos de Mídia e Comunicação e deve incluir uma abordagem interdisciplinar. A 
fluência em português não é obrigatória. O tema específico da proposta será definido pelos próprios 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374


 

 

bolseiros na proposta de investigação a incluir na candidatura, nos termos definidos por este edital, 
devendo estar articulado com o plano estratégico da unidade de investigação. 

 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos contactando o seguinte endereço de correio 
eletrónico: icnova@fcsh.unl.pt (favor incluir a respetiva referência a que se candidata). 

 
 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica), na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto; 

Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, disponível em 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf e 

https://dre.pt/application/file/a/127230968 

 
 
 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido nas instalações do ICNOVA, da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação científica da Coordenação do 

ICNOVA e/ou de um investigador integrado do ICNOVA designado para o efeito. 

 
 

 
Duração da(s) bolsa(s): As bolsas terão duração mínima de doze meses, com início imediato após a 

aprovação. A bolsa tem uma duração máxima que não pode exceder o prazo do projeto do ICNOVA 

mencionado no topo (2020-2023). 

 
 

 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1686, conforme 

tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A este valor acresce o seguro social voluntário 

correspondente ao primeiro escalão, caso o/a candidato/a opte pela sua atribuição, bem como o 

seguro de acidentes pessoais. 

 
 

 
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: 

 
A avaliação da proposta de pesquisa apresentada pelos candidatos a esta chamada tem em 

consideração duas etapas: 

 
Proposta de projeto e CV (0-90 pontos) 

Entrevista (0-10 pontos) 

Elementos incluídos na proposta de projeto e CV 
a) A qualidade intrínseca e relevância direta da proposta de projeto para um dos seguintes 
subdomínios: Estudos de Inovação e Tecnologias Emergentes; Práticas Sociais e Culturais Mediadas; 

mailto:icnova@fcsh.unl.pt
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf
https://dre.pt/application/file/a/127230968
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores)


 

 

Comunicação Estratégica (0-30 pontos) 
b) Inovação metodológica e adoção de um desenho de investigação adequado (0-20 pontos) 
c) Plano de internacionalização da produção científica (0-15 pontos) 
d) A relevância das publicações científicas de autoria de o candidato (incluindo URLs para teses de 
doutoramento, livros, capítulos de livros e/ou artigos) (0-10 pontos) 
e) Participação em projetos de investigação financiados por concursos (0-10 pontos) 
f) Participação em eventos científicos com apresentação de comunicações (0-5 pontos). 

 
 

Aqueles que atingem mais de 70/90 pontos têm acesso ao Passo 2 – Entrevista (10 pontos). A 
entrevista visa apenas esclarecer dimensões relacionadas aos resultados da pesquisa dos candidatos. 
A nenhum candidato será atribuído bolsa, por falta de mérito suficiente, quando não obtiver 
classificação final igual ou superior a 80 valores. 

 
 

Composição do Júri de Seleção: 
 

Presidente: Cristina Ponte, Professora catedrática (ICNOVA / NOVAFCSH 

1º Vogal efetivo: Dora Santos Silva, Professora Auxiliar (ICNOVA / NOVA FCSH 

2º Vogal efetivo: Ana Margarida Barreto, Professora Auxiliar (ICNOVA / 

NOVA FCSH 3º Vogal efetivo: Carla Fernandes Investigadora Principal 

(ICNOVA / NOVA FCSH 

4º Vogal efetivo Teresa Flores, Investigadora (ICNOVA / NOVA FCSH 
 

 
Vogal suplente: Paulo Nuno Vicente, Professor Auxiliar (ICNOVA / NOVA FCSH 

 
 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 14 a 30 de junho de 2022. 

 
Os candidatos devem apresentar obrigatoriamente todos os seguintes documentos, em formato PDF, 

redigidos em português ou em inglês 

 
1. Curriculum Vitae incluindo: URLs para a Tese de Doutoramento e todas as publicações académicas 
da autoria do candidato; os artigos publicados em revistas indexadas na Scopus e/ou Web of Science; 
2. Certificados de habilitações, com a indicação das respectivas classificações, para Licenciaturas, 

Mestrados e Doutoramentos. No caso de graus académicos obtidos em instituições de ensino superior 

estrangeiras, é necessária a apresentação do reconhecimento dos graus obtidos, de acordo com o DL 

Nº 66/2018, de 16 de agosto; ou, em falta do reconhecimento no momento de candidatura, declaração 

sob compromisso de honra de que fará esse reconhecimento antes da contratualização da Bolsa em 

caso de ser o/a candidato/a selecionado/a. 

 
3. Proposta de investigação individual, obrigatoriamente apresentada em duplicado em documento 
Word e PDF, organizada de acordo com as seguintes secções, e respeitando rigorosamente os limites 
máximos de espaço definidos para cada secção: 



 

 

3.1. Título do projeto; 
3.2. Resumo do projeto (máximo de 250 palavras); 
3.3. Estado da arte (máximo de 1.000 palavras, incluindo referências bibliográficas e eventuais notas 
de rodapé ou notas finais); 
3.4. Plano de pesquisa e metodologia (máx. 2.000 palavras); 
3.5. Resultados esperados e sua contribuição para a agenda de pesquisa do ICNOVA (máximo de 500 

palavras); 
3.6. Bibliografia (máximo de 30 referências). 

 
4. Declaração de honra que ateste: a) que o candidato não excede, após a assinatura do contrato de 
bolsa de estudos em causa, incluindo todas as eventuais renovações, um período acumulado de três 
anos na receção deste tipo de bolsa, quer ulteriores quer intercalados; b) que o candidato não tenha 
beneficiado anteriormente de uma Bolsa de Investigação Pós-Doutoral concedida pela NOVA FCSH. 

 
 

Independentemente disso, fornecer esse reconhecimento de qualificações é uma etapa necessária 
antes da assinatura de qualquer contrato de subvenção. 

 
 

No caso de graus académicos obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, é 

necessária a apresentação do reconhecimento dos graus obtidos, de acordo com o DL Nº 66/2018, de 

16 de agosto; ou, em falta do reconhecimento no momento de candidatura, declaração sob 

compromisso de honra de que fará esse reconhecimento antes da contratualização da Bolsa em caso 

de ser o/a candidato/a selecionado/a. 

 
A ausência de qualquer um dos documentos exigidos acima ou a não observância do número de 
caracteres estabelecido por cada item da Proposta de Pesquisa poderá resultar na rejeição imediata do 
candidato. 

 
 

Os candidatos devem obrigatoriamente enviar todos os documentos acima referidos para o seguinte 
endereço de correio eletrónico icnova@fcsh.unl.pt incluindo a referência 
“ICNOVA/UIDP/05021/2020/BIPD2”. 
 
Publicação/Notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão tornados públicos, 
através de uma lista ordenada por classificação final obtida, em local visível e público no ICNOVA e na 
NOVA FCSH 
Os candidatos aprovados serão notificados por e-mail. 

 
 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida ou outra, afixada em local visível e público 

do ICNOVA e da NOVA FCSH, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de (e-mail, ofício ou 

outro). 

 
Após a comunicação da lista provisória dos resultados da avaliação, os candidatos dispõem de um 

período de 10 dias úteis para se pronunciarem, querendo, em sede de audiência prévia de 

interessados, nos termos dos artigos 121º e seguintes no Código do Procedimento Administrativo. A 

decisão final deve ser tomada no prazo máximo de 60 dias úteis após a conclusão da audiência prévia 
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de interessados ou da consulta pública. 

 
Da decisão final pode ser interposta reclamação no prazo de 15 dias úteis, ou recurso para o órgão 

executivo máximo da entidade financiadora no prazo de 30 dias úteis, ambos após a respetiva 

notificação. 

 

  



 

 

NOTICE 

 

Two (2) Post-Doctoral Research Grants  

 

The tender is now open for the attribution of two (2) Post-Doctoral Research Grants under the auspices 

of the research unit NOVA Institute of Communication (ICNOVA) and supported by UIDP/05021/2020 

project, funded at national level by FCT/MCTES in accordance with the following conditions:  

 

Scientific field: Media and Communication Studies 

Scientific subdomains: Innovation studies and emerging technologies; Mediated social and cultural 

practices; Performance studies; Cognition and Multimodal Communication; Strategic Communication. 

 

Eligibility requirements:  

 

● Having obtained a doctoral degree within the three (3) years prior to submitting the application; 

● That the research work leading to the attribution of the doctoral degree took place in a host 

entity different to that of the post-doctoral degree project, in accordance with the stipulations 

of Article 7 of the Research Grant Regulations of the FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

I.P. (Reg. n.º 950/2019); 

● That the candidate does not exceed, following the signing of the study grant contract in question, 

including all possible renewals, an accumulated period of three years in receipt of this type of 

grant, whether subsequent or interspersed; 

● That the candidate hasn’t previously benefited from a Post-Doctoral Research Grant granted by 

the NOVA School of Social Sciences and Humanities. 

 

Applicants that obtained their degrees outside of Portugal, must have all titles recognised in Portugal, in 

accordance with the Decree-Law No. 66/2018, of 16 August, and Governmental Order No. 33/2019, of 

25 January. Applicants that have not had their titles recognised in Portugal yet will have their applications 

conditionally accepted. If the fellowship is awarded, the recognition of the degrees in Portugal must be 

completed when signing the contract. More information on this subject can be obtained here:  

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374.  

 

Work Plan: Throughout the scholarship, each of the grant holders is to proceed with:  

 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374


 

 

- Developing research within the framework and research agenda of ICNOVA research groups and 

laboratories (kindly visit http://icnova.fcsh.unl.pt) by strengthening methodological innovation and the 

internationalization of scientific production; 

 

- Developing an individual research proposal leading to the submission of competitive applications to 

national and/or international public tenders. The mentioned research  

proposal needs to be clearly situated in the field of Media and Communication Studies and must include 

an interdisciplinary approach. Fluency in Portuguese is not mandatory. The specific topic of the proposal 

will be defined by the fellows themselves in the research proposal to be included in the application, under 

the terms defined by this notice, and must be articulated with the strategic plan of the research unit. 

 

Additional clarification may be obtained through contacting the following email address: 

icnova@fcsh.unl.pt (please include the respective reference to which you are applying).  

 

Legislation and applicable regulation: Law n.º 40/2004, of 18 August (Statute for Research Grant 

Holders), as amended by the Decree-Law No. 123/2019, of 28 August; Research Grant Regulations of the 

FCT, available at  

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf and  

https://dre.pt/application/file/a/127230968  

 

Place of work: The work is to be undertaken at the premises of ICNOVA, at the School of Social Sciences 

and Humanities, Nova University of Lisbon, under the scientific supervision of ICNOVA Coordination 

Board and/or an ICNOVA integrated researcher designated for such purpose.  

 

Grant duration: The grants will have at least a twelve-month duration due to begin immediately after 

the approval. The grant has a maximum duration that cannot exceed the deadline of ICNOVA’s project 

mentioned at the top (2020-2023).  

 

Monthly maintenance allowance: The grant provides a monthly amount of € 1686, paid by bank transfer 

in accordance with the table for grants directly awarded by the FCT, I.P. in the country 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). This sum is in addition to the payment of the Volunteer Social 

Security contribution, corresponding to the first scale, should the grant holder opt for its attribution, in 

addition to a personal accident insurance policy.  

 

http://icnova.fcsh.unl.pt/
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Selection process: The evaluation of the scientific profile of candidates takes into consideration: 

The evaluation of the research proposal submitted by candidates to this call takes into consideration two 

steps: 

Project proposal and CV (0-90 points) 

Interview (0-10 points) 

 

Items included in the project proposal and CV: 

a) The intrinsic quality and direct relevance of the project proposal to one of the following 

subdomains: Innovation Studies and Emerging Technologies; Mediated Social and Cultural 

Practices; Strategic Communication (0-30 points) 

b) Methodological innovation and the adoption of an appropriate research design (0-20 points) 

c) Plan for internationalization of scientific production (0-15 points) 

d) The relevance of the scientific publications authored by the candidate (including URLs for PhD 

thesis, books, book chapters, and/or papers) (0-10 points) 

e) Participation in research projects funded by competitive tenders (0-10 points)  

f) Participation in scientific events with presentation of communications (0-5 points). 

 

Those that achieve more than 70/90 points have access to Step 2 – Interview (10 points).   

The interview just aims to clarify dimensions related to the research results of the candidates.  

No candidate shall be awarded a grant, due to the lack of sufficient merit, when not obtaining a final 

classification equal to or over 80 points. 

 

Members of the Selection Jury:  

President: Cristina Ponte, Full Professor (ICNOVA / NOVA School of Social Sciences and Humanities) 

1st Full Member: Dora Santos Silva, Assistant Professor (ICNOVA / NOVA School of Social Sciences and 

Humanities) 

2nd Full Member: Ana Margarida Barreto,  Assistant Professor (ICNOVA / NOVA School of Social Sciences 

and Humanities) 

3nd Full Member: Carla Fernandes  Researcher (ICNOVA / NOVA School of Social Sciences and 

Humanities) 

4nd Full Member: Teresa Flores,  Researcher (ICNOVA / NOVA School of Social Sciences and Humanities) 

 

Supplementary Member: Paulo Nuno Vicente, Assistant Professor (ICNOVA / NOVA School of Social 



 

 

Sciences and Humanities) 

 

Deadline for applications and means of submitting applications: The tender is open from the 14th to 

the 30th of June 2022.  

 

The candidates are to necessarily submit all the following documents, in a PDF format, written in 

Portuguese or in English:  

1. Curriculum Vitae including: URLs to the PhD Thesis and all the academic publications the candidate has 

authored; the articles published in journals indexed in Scopus and/or Web of Science;  

2. Education Certificates, displaying the respective grades, for Undergraduate, Master's and Doctoral 

Degrees. In the case of academic qualification awarded by international higher education institutions, 

this also extends to submission of the recognition of the grades awarded in accordance with Decree-Law 

no. 66/2018, 16 August; or, when lacking recognition at the time  

 

of application, a word of honour declaration that such recognition shall be submitted prior to the signing 

of the grant contract in case of selection. Irrespective, providing this recognition of qualifications is a 

necessary step prior to signing any grant contract;  

 

3. Individual research proposal, obligatorily submitted in duplicate in a Word and a PDF format document, 

organised according to the following sections, and rigorously complying with the maximum space limits 

defined for each section:  

3.1. Title of the project;  

3.2. Project summary (max 250 words);  

3.3. State-of-the-art (max 1.000 words, including bibliographic references and any eventual footnotes or 

endnotes);  

3.4. Research plan and methodology (max 2.000 words);  

3.5. Expected outcomes and their contribution to ICNOVA research agenda (max 500 words); 

3.6. Bibliography (max of 30 references).  

 

4. Declaration of honour stating a) that the candidate does not exceed, following the signing of the study 

grant contract in question, including all possible renewals, an accumulated period of three years in 

receipt of this type of grant, whether subsequent or interspersed; b) that the candidate hasn’t previously 

benefited from a Post-Doctoral Research Grant granted by the NOVA School of Social Sciences and 

Humanities.  



 

 

 

In the case of academic qualification awarded by international higher education institutions, it is 

necessary to submit the recognition of the grades awarded in accordance with Decree-Law no. 66/2018, 

16 August; or, when lacking recognition at the time of application, a declaration of honour stating that 

such recognition shall be submitted prior to the signing of the grant contract in case of selection. 

Irrespective, providing this recognition of qualifications is a necessary step prior to signing any grant 

contract.  

 

The absence of any of the documents required above or the failure to observe the number of characters 

established by each Research Proposal item may result in the immediate rejection of the candidate.  

 

The candidates must necessarily submit all the above-stated documents to the following email address 

icnova@fcsh.unl.pt including the reference number “ICNOVA/UIDP/05021/2020/BIPD2”.  

 

Publication/Notification of results: The final results of the evaluation will be made public, through a list 

ordered by final grade obtained, in a visible and public place at ICNOVA and NOVA School of Social 

Sciences and Humanities. The approved candidates will be notified by email.  

 

After the publication of the provisional results, and if they wish to do so, candidates will have 10 working 

days to request a preliminary hearing, in accordance with the terms of article No. 121 and following of 

the Code of Administrative Procedure. The final decision must be taken within 60 working days after the 

conclusion of the preliminary hearing of interested parties or of the public consultation. Against the final 

decision, a complaint may be filed within 15 working days, or alternatively, an appeal can be addressed 

to the highest executive body of the FCT, both counting from the respective notification. 

 

 

 
 


