EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D
Título: Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia: 1 vaga
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia
no âmbito do Observatório Nacional de Violência e Género (ONVG), nas seguintes condições:
Área Científica: Sociologia
Requisitos de admissão:
1. Condições necessárias
1.1. Licenciatura em Sociologia, com classificação mínima de 16 valores
2. Condições preferenciais
2.1. Experiência de trabalho em equipa
2.2. Experiência de trabalho em investigação em sociologia
2.3. Participação em iniciativas ligadas à igualdade de género e direitos humanos
2.4. Capacidade de trabalho em SPSS
2.5. Capacidade de comunicação com o público
2.6. Capacidade de organização e autonomia
Plano de trabalhos: O bolseiro deverá: manter e atualizar o portal do ONVG; analisar os dados
do ONVG e produzir conhecimento científico nas áreas associadas ao ONVG; coligir, organizar
e elaborar a informação solicitada pelos órgãos de gestão e pelos serviços no âmbito da gestão
e do apoio à investigação; colaborar na preparação e organização de eventos do ONVG;
participar na articulação entre as atividades de investigação e gestão dos respetivos projetos.
Pretende-se que o trabalho a desenvolver pelo bolseiro contribua de forma significativa para
os objetivos gerais do projeto, que passam pelo desenvolvimento do conhecimento nas áreas
da Violência e Género e por uma gestão eficiente da investigação.
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

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Observatório Nacional de Violência e
Género, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a
orientação científica do Professor Doutor Manuel Lisboa.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de seis meses, com início previsto em 1 de Setembro
de 2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado por iguais períodos, até ao máximo
regulamentarmente estipulado.
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Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 752,38, pagos
mensalmente, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no
País (http://www.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).
Caso o bolseiro adira ao Seguro Social Voluntário, o projeto reembolsará o valor do prémio.
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
Parâmetros de avaliação

Peso relativo na avaliação final

Método de avaliação

1.1. Licenciatura em Sociologia, com
classificação mínima de 16 valores

Critério de exclusão

Avaliação curricular

2. Avaliação global do conjunto das
condições preferenciais

70%

Avaliação curricular

3. Adequação do perfil ao projeto a
realizar

30%

Carta de motivação

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Professor Doutor Manuel Lisboa
1º Vogal efetivo: Professora Doutora Ana Lúcia Teixeira
2º Vogal efetivo: Professora Doutora Dalila Cerejo
Vogal suplente: Professor Doutor Luís Baptista
Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o presidente nas suas
ausências.

Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados da avaliação serão divulgados, para audiência dos candidatos, através de lista
ordenada por nota final obtida, no sítio da FCSH-UNL, até 90 dias úteis após a data limite de
submissão de candidaturas.
A decisão final do procedimento será comunicada aos candidatos por meio eletrónico ou outro,
nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 8 a 22 de agosto de 2019.
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As candidaturas devem ser formalizadas pelo envio do processo de candidatura por correio
eletrónico para onvg@fcsh.unl.pt (com o assunto «Candidatura ONVG 2019»).
A candidatura deve conter obrigatoriamente os seguintes documentos:
Carta de motivação;
Certificado de habilitações académicas;
Outros certificados ou declarações comprovativas de habilitações e competências;
Cópia de cartão de identificação;
Curriculum Vitae detalhado
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