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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) Licenciado
Referência: FCSH / IHC / UID/HIS/04209/2019 / 1 BGCT Licenciado
Área científica genérica: Not available
Área científica específica:

Foreign Researchers Guide
Resumo do anúncio:
Useful links

List and locate Portuguese Mobility
Centres .

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Gestão de Ciência e
Tecnologia para Licenciado/a no âmbito da instituição de I&D Instituto de História
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de
Lisboa, UID/HIS/04209/2019, 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.

Área Científica Genérica: todas as áreas científicas.
Requisitos de admissão: possuir o grau de licenciatura à data de encerramento do concurso.
Critérios de Avaliação:
? Experiência de investigação científica, com preferência nos domínios das ciências sociais e
humanas;
? Experiência no acompanhamento de processos de avaliação científica de unidades I&D;
? Experiência de gestão de ciência no contexto de instituições do Ensino Superior ou do
Sistema Científico e Tecnológico Nacional envolvendo a candidatura de projetos de
investigação a programas de financiamento;
? Conhecimento das diferentes bases de dados internacionais que utilizam indicadores
bibliométricos e que disponibilizam resultados de análise bibliométrica de produção científica,
nomeadamente na área das ciências sociais e humanidades;
? Conhecimento da política científica de acesso aberto e de gestão e atualização de
repositórios institucionais;
? Competências de desenvolvimento e de manutenção de base de dados;
? Competências genéricas de recolha e tratamento de dados quantitativos.
Plano de trabalhos: caberá ao bolseiro/a contratado cumprir as seguintes funções:
? Compilar a produção científica anual dos investigadores da unidade;
? Manter atualizada a produção científica anual do IHC no RUN e no PURE, num trabalho
realizado em articulação com os serviços da biblioteca da NOVA FCSH;
? Conduzir o processo que visa responder anualmente, em nome do IHC - NOVA FCSH ao
Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico da DGEES;
? Elaborar relatórios de desempenho científico da unidade, utilizando os indicadores
bibliométricos como instrumento auxiliar de monitorização da sua atividade. Espera-se do
bolseiro que proponha medidas adicionais que visem a melhoria do desempenho global do
IHC;
? Colaborar no processo de concepção e de implementação de planos de gestão de dados,
tanto no âmbito do IHC como da NOVA FCSH;
? Gestão da informação referente ao IHC nas plataformas Ciência Vitae e Ciência ID;
? Acompanhamento da evolução da política nacional e europeia de Acesso Aberto e a sua
implementação no seio da unidade de investigação;
? Fundraising: instrução dos processos conducentes ao estabelecimento de contratos de
Prestação de Serviços com entidades externas, em articulação com a Assessoria da Direção e
Gestão Financeira, e acompanhamento de propostas de submissão individual e de projetos em
concursos competitivos nacionais e europeus, de entidades públicas e privadas.
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 Instituto de História Contemporânea da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa, Av. de Berna 26 –
C, 1069-061 Lisboa, sob a orientação científica do Presidente da Direção da Unidade,
Professor Doutor Pedro Aires Oliveira.
Duração da bolsa: a bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em 1 de fevereiro
de 2019. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado.
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Valor do subsídio de manutenção mensal: o montante da bolsa corresponde a € 1100 (mil e
cem euros), conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no
país (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga mensalmente por
transferência bancária. O desempenho de funções a título de bolseiro é efetuado em regime
de dedicação exclusiva, ao abrigo do Art.º 5º do Estatuto do Bolseiro de Investigação
Científica. Ao valor da bolsa acresce o valor correspondente ao 1º escalão do Seguro Social
Voluntário.
Métodos de seleção: os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
(A) Formação académica (0-3 valores);
(B) Experiência nos domínios indicados nos critérios de avaliação - analisada através da
avaliação curricular (0-5 valores);
(C) Motivação e interesse pelo projeto aferida através de carta de motivação (0-2 valores).
Na eventualidade de vários candidatos demonstrarem possuir o perfil indicado para a
realização do plano de trabalhos, o júri reserva-se o direito de convocar o número de
candidatos que considerar adequado para uma entrevista que terá um peso de 50% na nota
final (0-10 valores), a ter lugar durante o horário de expediente nas instalações da NOVA
FCSH (presencialmente ou via Skype).
Caso o júri considere dispensável a realização de entrevistas, a avaliação curricular terá uma
ponderação final de 0-20 valores para os pontos A (6 valores), B (10 valores) e C (4 valores)
respetivamente. O júri reserva-se o direito de não atribuir a bolsa no caso de nenhum dos
candidatos/as corresponder ao perfil pretendido.
Concluídas as duas fases, constituir-se-á o projeto de lista de classificação final.
Composição do Júri de Seleção:
- Professor Doutor Pedro Aires Oliveira (Presidente);
- Professora Doutora Maria de Fátima Nunes (1ª vogal efetiva);
- Professor Doutor Paulo Jorge Fernandes (2º vogal efetivo);
- Professora Doutora Maria Inácia Rezola (1º vogal suplente);
- Professor Doutor José Neves (2º vogal suplente).
Caberá à primeira vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o presidente nas suas
ausências. Caberá igualmente aos vogais suplentes substituir os efetivos em caso de
necessidade.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, através de correio eletrónico, até
60 dias úteis após a data limite de submissão de candidaturas. Do projeto de lista de
classificação final podem os candidatos reclamar no prazo de 10 dias úteis contados da sua
publicitação.
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 impreterivelmente e sob pena de exclusão, através
de correio eletrónico, para ihc.concursos@fcsh.unl.pt, ao cuidado do Professor Doutor Pedro
Aires Oliveira, indicando no assunto “Candidatura a bolsa com a refª. HIS/04209/2019/1BGCT
Lic_Bibliometria&Fundraising”, e acompanhadas dos seguintes documentos em formato PDF:
? Curriculum vitae detalhado;
? Cópia(s) dos certificados de habilitações, com a indicação da classificação final obtida; ?
Carta de motivação;
? Carta de recomendação em funções de gestão de ciência (optativa).
Apenas serão considerados para avaliação os documentos supracitados.

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: ihc.concursos@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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