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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Investigação (BI) - Mestre
Referência: FCSH / IFILNOVA / PTDC/FER-ETC/30378/2017 / 1 BI Mestre
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 Investigação para Mestre,
no âmbito do projeto A integração de refugiados em Portugal: uma avaliação dos deveres
morais de assistência e das políticas de integração no contexto das políticas e dos valores
europeus - PTDC/FER-ETC/30378/2017, 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: Preferencialmente História Contemporânea. Outras áreas possíveis dentro das
Ciências Sociais.
Requisitos de admissão:
a) Preferencialmente Mestrado em História Contemporânea, ou em outras áreas das Ciências
Sociais;
b) Experiência de investigação, recolha e organização de informação histórica. Experiência em
História Oral ou realização de entrevistas;
c) Preferencialmente conhecimento e experiência em investigação na área das migrações.
Plano de trabalhos: Desenvolvimento de atividades de investigação, recolha e organização
documental em bibliotecas, arquivos e outras instituições assim como a realização de
entrevistas; Estudo e tratamento de informação indispensável à identificação de programas e
práticas de inserção de migrantes em Portugal depois do 25 de Abril de 1974.
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: Instituto de Filosofia da Nova. Parte do trabalho será desenvolvida em
vários pontos do território nacional a estabelecer no início do contrato, sob orientação do
Doutor Gabriele De Angelis.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em 1 de Fevereiro
de 2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado por mais 6 meses.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980,00
(novecentos e oitenta 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. 5.º do Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica. Ao valor da bolsa acresce o valor correspondente ao 1.º escalão do
Seguro Social Voluntário.
Métodos de seleção: o procedimento concursal compreenderá duas fases.
A primeira consistirá em avaliação curricular (formação na área de intervenção do projeto;
experiência e conhecimento em trabalhos de investigação, nomeadamente recolha em
bibliotecas e arquivos, e na realização de entrevistas; experiência em tratamento e divulgação
de informação histórica). Cada candidato terá uma classificação de 0 a 20 valores.
A segunda consistirá na realização de uma entrevista aos cinco candidatos com melhor
classificação que serão imediatamente convocados através de correio eletrónico. A sua
prestação será novamente avaliada numa escala de 0 a 20 valores, sendo selecionado o
candidato com melhor classificação final, tendo em conta a seguinte ponderação percentual:
50% para a avaliação curricular e 50% para a entrevista.
Concluídas as duas fases, constituir-se-á o projeto de lista ordenada por classificação final.
Composição do Júri de Seleção:
- Yvette Santos (Presidente), IHC-NOVA FCSH;
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- Marta Silva (1.ª vogal efetiva), IHC-NOVA FCSH;
- Gabriele de Angelis (2.º vogal efetivo), IFIL-NOVA FCSH;
- Adolfo Cueto (suplente) IHC-NOVA FCSH.
Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o presidente nas
suas ausências.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
comunicados, através de lista ordenada por nota final obtida, através de mensagem
eletrónica. Do projeto de lista de classificação final podem todos os candidatos reclamar no
prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da notificação.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: o concurso encontra-se
aberto de 04 a 17 de dezembro de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, através de correio eletrónico, para a morada
gabriele.deangelis@fcsh.unl.pt, ao cuidado de Yvette Santos, indicando no assunto
“Candidatura a 1 Bolsa de Investigação para Mestre”, e acompanhadas dos seguintes
documentos em versão pdf: Curriculum Vitae, carta de motivação, certificados de
habilitações, com a indicação da classificação final obtida e documentos comprovativos da
experiência adquirida.

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 December 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: gabriele.deangelis@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
Top of page

5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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