EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

1 Bolsa de investigação
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de investigação no âmbito do
Projecto de I&D: History of the Calouste Gulbenkian Foundation’s Art Exhibitions – On line
catalogue e do Protocolo celebrado entre a FCSH e a Fundação Calouste Gulbenkian que
assegurará o seu financiamento, nas seguintes condições:

Área Científica: Ciências Sociais e Humanidades
Área Científica específica: História da Arte, século XX

Requisitos de admissão:
a. Licenciatura em História de Arte com média final não inferior a 16 valores.
b. Prática de investigação utilizando bases de dados de inventariação e catalogação,
especialmente com o programa INARTE.

Plano de trabalhos:
1. Integração na equipa do Projecto de Investigação History of the Calouste Gulbenkian
Foundation’s Art Exhibitions.
2. Investigação aplicada para o preenchimento de fichas de exposição.
3. Outras tarefas, determinadas pela coordenação da equipa de investigação

Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade): a bolsa é atribuída ao abrigo da
Lei Nº. 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.
www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Fundação Calouste Gulbenkian.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 9 meses.

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a 745,00
euros pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de seleção/avaliação e respetivos peso relativo/Método de avaliação:
(A) Curriculum Vitae (40%, avaliação curricular);
(C) Experiência de inventariação e de investigação (50%, avaliação curricular e entrevista);
(D) Domínio da língua inglesa (10%, avaliação curricular);
Todos os parâmetros serão valorados numa escala de zero a vinte valores.

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Raquel Henriques da Silva
1º Vogal efetivo: Leonor Nazaré
2º Vogal efetivo: Isabel Falcão
Vogal Suplente: Joana Baião

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados da avaliação serão
divulgados, para audiência dos candidatos, 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 período de receção de
candidaturas encontra-se aberto entre 20 de dezembro a 18 de Janeiro de 2019.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos:
a. Carta de motivação;
b. Curriculum Vitae detalhado;
c.

Cópia do certificado de licenciatura;

d. Cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte;
e. Outros documentos considerados relevantes para a candidatura.

As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para: bolsasiha@fcsh.unl.pt com cc
raquelhs10@gmail.com
ao cuidado de Professora Doutora Raquel Henriques da Silva indicando no assunto:
Candidatura BI — Bolsa FCGulbenkian

