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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) Doutor
Referência: FCSH / CHAM / UID/HIS/04666/2019 / 1 BGCT Doutor
Área científica genérica: History
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Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Gestão de Ciência e
Tecnologia para Doutor no âmbito da unidade UID/HIS/04666/2019 – CHAM — Centro de
Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e
Universidade dos Açores, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC),
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
Find out about the situation of women
scientists.

Requisitos de admissão: Grau de doutoramento em História;
Critérios de avaliação:
• Experiência em projetos de investigação científica em História e Cultura do Japão dos
séculos XVI a XX;
• Domínio da língua inglesa;
• Competências de organização e gestão de dados;
• Capacidades de comunicação;
• Autonomia.
Plano de trabalhos: Ao bolseiro/a compete a conceção de um projeto de inventariação e
disseminação da herança cultural japonesa em Portugal, integrado nas plataformas digitais do
CHAM, a partir dos dados obtidos pelos projectos FCT “Interações entre rivais. A missão cristã
e as seitas budistas no Japão durante a presença portuguesa (c. 1549 - c.1647)” - PTDC/HISHIS/118404/2010; “Jesuítas Portugueses no Extremo Oriente nos séculos XVI-XVII” POCTI/HAR/55684/2004. As tarefas a desempenhar são as seguintes:
- Garantir a disponibilização online de várias bases de dados inéditas, que compilam e tratam
fontes documentais portuguesas sobre o Japão;
- Estabelecer um roteiro de recursos, através da identificação de Arquivos e Bibliotecas
nacionais com documentação relativa ao Japão (séc. XVI-XX), acompanhado de uma
descrição dos respetivos fundos;
- Estabelecer e coordenar uma parceria que viabilize a disponibilização digital dos vários
recursos.
Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento de
Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - 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, sita à Av. de Berna, 26-C, Edifício ID, e nos locais
em que a preparação e a realização das atividades possam requerer, sob orientação científica
do Doutor João Paulo Oliveira e Costa.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em Fevereiro de
2019. O contrato de bolsa poderá ser renovável, após avaliação de relatório científico de
execução, dentro dos prazos legalmente previstos.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponderá ao valor de €
1.500, 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 (4 valores);
B. Experiência profissional: através de avaliação curricular (10 valores);
C. Motivação: para apurar a adequação do perfil do candidato ao plano de trabalhos da bolsa
a concurso (2 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
(4 valores).
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Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Doutor João Paulo Oliveira e Costa;
1ª Vogal Efetiva: Doutora Alexandra Curvelo;
2º Vogal Efetivo: Mariana Boscariol;
1º Vogal suplente: Paulo Pinto.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: os resultados finais da avaliação serão
publicitados através do envio das atas por mensagem de correio eletrónico.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 18 de dezembro de 2018 a 2 de janeiro de 2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente e sob pena de exclusão do
concurso, através da morada de correio eletrónico cham@fcsh.unl.pt, ao cuidado do
Presidente do Júri, Doutor João Paulo Oliveira e Costa, indicando no assunto “BGCT_Japão”. 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;
2. Curriculum Vitae detalhado;
3. Cópia do certificado de habilitações;

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: 02 January 2019
(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: cham@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

Vazio
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