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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa: 
1 Bolsa de Investigação para Bolseiro Pós-Doutoral 

Referência: FCSH / CESEM / PTDC/ART-PER/0902/2020 / 1 BIPD 

Área científica genérica: Not available 

Área científica específica:

Resumo do anúncio: 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de Investigação Pós-Doutoral
(BIPD) no âmbito do projeto de IC&DT Texts and voices lost and found. Recovering,
reconstituting, and recreating musical fragments (c.1100-c.1600), PTDC/ART-PER/0902/2020,
financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

Texto do anúncio

Área Científica: Musicologia. 

Requisitos de admissão: Doutoramento em Musicologia ou equivalente, obtido nos três anos
anteriores à submissão da candidatura, em instituição diferente do CESEM. Preferenciais: 1)
especialização em (a) monodia litúrgica medieval ou (b) polifonia do século XVI; 2)
conhecimento aprofundado dos repertórios ibéricos dos séculos XII ao XVI e dos respectivos
sistemas de notação; 3) experiência no domínio da filologia, incluindo a inventariação e
indexação de fontes manuscritas e impressas e a edição crítica de música. 

Plano de trabalhos: Participar, com a equipa de investigação, nas tarefas do projecto para as
quais seja designado/a e contribuir para a respectiva prossecução; assistir o Investigador
Responsável na gestão do projeto; participar ativamente em outras atividades do CESEM. 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação e Regulamento
de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., em vigor.
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CESEM-Centro de Estudos de Sociologia e
Estética Musical da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de
Lisboa, sob a orientação científica do Doutor João Pedro d’Alvarenga. 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração doze (12) meses, com início previsto em 1 de
Setembro de 2021. O contrato de bolsa é, eventualmente, renovável até ao limite máximo de
30 meses de duração. 

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa é de € 1.646,00 (mil
seiscentos e dezasseis euros), pago mensalmente e por transferência bancária, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P., no País
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_Valores_SMM_LOE_2020.pdf). A este valor
acresce o seguro social voluntário, caso o/a bolseiro/a opte pela sua atribuição. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: 
(a) avaliação curricular, com base nos requisitos de admissão, específicos e preferenciais, com
valoração de 0 a 5; 
(b) Entrevista (facultativa, por decisão do júri do concurso, no caso de a avaliação curricular
não produzir um resultado inequívoco). 

Realizando-se a entrevista, os candidatos serão notificados da respectiva data por correio
electrónico e a mesma realizar-se-á por teleconferência. 

Havendo entrevista, a ponderação será de 50% para o método de selecção (a) e de 50% para
o método de seleção (b). 

Composição do Júri de Seleção: 
Doutor João Pedro d’Alvarenga, Investigador Principal – Presidente; 
Professor Doutor Manuel Pedro Ferreira, Professor Catedrático – 1.º Vogal; 
Doutora Océane Boudeau, Investigadora Auxiliar – 2.ª Vogal; 
Doutor Andrew Woolley, Investigador FCT – Vogal suplente. 
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Forma de publicitação e notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados através de lista ordenada por nota final obtida, publicada na página web do
CESEM (http://cesem.fcsh.unl.pt), sendo o candidato aprovado notificado por correio
eletrónico. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 09 de abril a 06 de maio de 2021. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura, incluindo os elementos de identificação e contactos, acompanhada dos seguintes
documentos: (1) Curriculum Vitae, (2) certificado de habilitações e, facultativamente, (3)
outros documentos que o candidato considere relevantes. 

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 selecionada/o. 

Não obstante, é obrigatória a apresentação do reconhecimento até ao momento de
contratualização da bolsa. 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio electrónico para o endereço
cesem@fcsh.unl.pt, com a referência “BIPD - PTDC/ART-PER/0902/2020” em assunto. 

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: 06 May 2021 
(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: cesem@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

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

mailto:cesem@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/
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