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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 um concurso para a atribuic¸a~o de 1 (uma) Bolsa de Gesta~o de
Cie^ncia e Tecnologia para Licenciado/a no a^mbito da instituic¸a~o de I&D Instituto de
Histo´ria Contempora^nea (IHC) da Faculdade de Cie^ncias Sociais e Humanas da
Universidade NOVA de Lisboa, UID/HIS/04209/2019, financiado por fundos nacionais atrave´s
da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condic¸o~es:
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:
? Formação académica (0-3 valores);
? Experiência de investigação científica, com preferência nos domínios das ciências sociais e
humanas (0-0,5 valores);
? Experiência de revisão e edição de texto em contexto profissional ou académico (0-1 valor);
? Competências de desenvolvimento e manutenção de bases de dados (0-1 valor);
? Bom nível de português e inglês (conhecimentos de outras línguas são também valorizados)
(0-0,5 valores);
? Conhecimentos de Bibliotecas Digitais e Plataformas Digitais de Acesso Aberto (0-0,5
valores);
? Experiência profissional e formação especializada em gestão e coordenação de projectos
editoriais, em particular numa Unidade de Investigação na área científica das Ciências Sociais
e Humanidades (0-1 valor);
? Bons conhecimentos de Adobe Acrobat e MS Office (0-0,5 valores);
? Motivação e interesse pelas funções aferida através de carta de motivação (0-2 valores).
Plano de trabalhos: Caberá ao bolseiro/a contratado/a executar as seguintes funções:
? Coordenação editorial das publicações do IHC, a saber:
A) Gestão executiva do projeto editorial Imprensa de História Contemporânea
(http://imprensa.ihc.fcsh.unl.pt/);
B) Gestão executiva da revista “Práticas da História”, em articulação com os serviços da
Biblioteca da NOVA FCSH;
C) Gestão das publicações avulsas do IHC;
D) Conceção e gestão de uma Plataforma Digital no domínio da história contemporânea;
? Gestão dos processos de referenciação e indexação de revistas científicas;
? Gestão dos processos relacionados com a Política de Acesso Aberto;
? Apoio à orçamentação e planeamento na área das publicações;
? Apoio à obtenção de financiamento para a área das publicações;
? Articulação com a Gestão de Comunicação do IHC, no que diz respeito à área das
publicações.
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 Direcção do IHC, Professor
Doutor Pedro Aires Oliveira.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto a 1 de março de
2019. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado.
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
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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:
Avaliação curricular, com os critérios de avaliação já elencados.
Na eventualidade de vários candidatos/as 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, a ter lugar durante o horário de
expediente nas instalações da NOVA FCSH (presencialmente ou via Skype), e que terá um
peso de 50% na nota final (0-10 valores).
Caso o júri considere dispensável a realização de entrevistas, a avaliação curricular será
convertida numa escala de 0 a 20 valores, duplicando a nota máxima atribuída para cada um
dos critérios de avaliação.
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 Paulo Jorge Fernandes (Presidente);
- Professora Doutora Maria de Fátima Nunes (1ª vogal efetiva);
- Professor Doutor Luís Trindade (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 electrónico,
até 60 dias úteis após a data limite de submissão de candidaturas. Do projecto 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 04 a 17 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_GestãoEditorial”, 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;
Cartas de recomendação.

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: 17 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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