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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS Infraestruturas de
Investigação Científica Resumo do anúncio – Encontra-se aberto concurso para a atribuição de
uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia, no âmbito da Infraestrutura ROSSIO – Ciências
Sociais, Artes e Humanidades (projeto n.º 22139) financiada pelo Programa Operacional
Regional de Lisboa, apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., através de fundos nacionais (PIDDAC), em curso
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, sob a
coordenação da Professora Doutora Amélia Aguiar Andrade.
Texto do anúncio
Área científica – Ciências Sociais e Humanas
Publicitação das fontes de financiamento – Programa Operacional Regional de Lisboa, apoiado
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia, I.P., através de fundos nacionais (PIDDAC) no âmbito da Infraestrutura ROSSIO –
Ciências Sociais, Artes e Humanidades (projeto n.º 22139).
Categorias dos destinatários e critérios de seleção – O candidato deve ser titular de
licenciatura na área das Ciências Sociais e Humanas e cumulativamente ser titular de
mestrado na área das Ciências Sociais e Humanas; Ter participado de projetos com utilização
de ferramentas digitais na área de Humanidades; Possuir sólidos conhecimentos em
linguagens de gestão de base de dados relacionais e sistemas de informação geográfica;
Conhecimentos básicos nas aplicações possíveis em web semântica, linked open data e NLP –
Natural Language Processing; Ser fluente em língua portuguesa e inglesa, oral e escrita.
Plano de Trabalhos e objetivos a atingir – Acompanhamento da elaboração da plataforma
tecnológica da infraestrutura digital; comunicação entre os diversos parceiros e a equipa
técnica de implementação da infraestrutura digital para a definição dos requisitos de utilização
nas vertentes de investigação e formação; produção de artigos científicos sobre a metodologia
usada na plataforma.
Legislação aplicável – A bolsa é atribuída ao abrigo da Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto
(Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas e Investigação da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor e Regulamento de Bolsas de Formação
Avançada da NOVA FCSH.
Instituição de Acolhimento – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova
de Lisboa, Av. de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa
Orientador científico – Professora Doutora Amélia Aguiar Andrade
Duração da(s) bolsa(s) e condições da(s) sua(s) renovação(s) – 12 meses, eventualmente
renovável até ao final do financiamento (total: 26 meses)
Valor do subsídio de manutenção mensal, outras componentes financeiras – O montante da
bolsa corresponde a 980 euros, pago mensalmente e por transferência bancária, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País. O bolseiro usufruirá
de um seguro de acidentes pessoal e, caso não se encontre abrangido por qualquer regime de
proteção social, pode assegurar o exercício do direito à segurança social mediante adesão ao
regime do seguro social voluntário, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de
fevereiro).
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas – O concurso encontra-se
aberto no período de 16 de agosto a 29 de agosto de 2018
As candidaturas devem ser enviadas por correio eletrónico para o endereço
rossio@fcsh.unl.pt, com a seguinte indicação no assunto: Candidatura a
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ROSSIO_BGCT2018_48.
As candidaturas devem ser acompanhadas de 1) carta de candidatura, onde é mencionada a
referência da bolsa (Candidatura a ROSSIO_BGCT2018_48) a que se candidata e se manifesta
o interesse pelo projeto; 2) Curriculum Vitae adaptado ao conteúdo do presente edital; 3)
cópia(s) do(s) certificado(s) de habilitação(ões) e outros documentos comprovativos
considerados relevantes. Caso a habilitação tenha sido conferida por instituição de ensino
superior estrangeira terá de ser reconhecida por instituição de ensino superior portuguesa,
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 341/2007, publicado no Diário da República, 1.ª
série, n.º 197, de 12 de outubro, devendo quaisquer formalidades aí estabelecidas estar
cumpridas até à data do termo do prazo para a candidatura.
Método de seleção – Avaliação curricular 40% e entrevista 60%
Composição do júri de seleção
Presidente: Doutora Amélia Aguiar Andrade
Vogais efetivos: Doutor Daniel Alves e Doutor Daniel Gomes
Vogais suplentes: Doutor Paulo Costa e Doutora Catarina Tente
Forma de publicitação / notificação dos resultados – O resultado da avaliação, para audiência
dos candidatos e decisão final será publicitado no sítio web da NOVA FCSH.
Data limite da candidatura – 29 de agosto de 2018

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: 29 August 2018
(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: rossio@fcsh.unl.pt
Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
Top of page

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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