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Encontra-se aberto concurso para a atribuição 1 Bolsa de Pós-doutoramento (BPD) no âmbito
do projeto “Values in argumentative discourse” (PTDC/MHC-FIL/0521/2014; PI: Erich Rast)
com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais, nas seguintes condições:
Texto do anúncio
Área Científica: Philosophy / Reasoning and Argumentation
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Requisitos de admissão: PhD degree in Philosophy / Linguistics. To be considered, a candidate
must have a strong and demonstrable expertise in the area of argumentation studies and the
philosophy of language. Interest in the topics of disagreements and their linguistic
representations, as well as a track record of international publications that apply methods of
argumentation analysis are an extra asset.
Plano de trabalhos: The successful candidate will work as part of the project “Values in
argumentative discourse” (PTDC/MHC-FIL/0521/2014; PI: Erich Rast) funded by the
Portuguese Foundation for Science and Technology. This project uses concepts and methods
from argumentation theory, meta-ethics, and value theory to deal with philosophical problems
related to value disagreements. The grant holder is expected to apply these concepts and
methods to study the nature of disagreements and misunderstandings, as manifested in
argumentative discussions. Work towards at least one publication on the topic, possibly coauthored with other members of the research team, is expected. S/he is also expected to
actively participate in project meetings (such as the regular “Value seminar” and the “ArgLab
Research Colloquium”), help in the organization of talks, conferences and seminars.
Non-Portuguese citizens must reside within Portugal and work exclusively within the project
during the grant duration.
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 no(a) IFILNOVA da FCSH/NOVA, sob a
orientação científica do Professor Dr Marcin Lewinski e do Doutor Erich Rast.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em Janeiro de
2019. O contrato de bolsa não poderá ser renovado.
Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a €1495,
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: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
- Suitability and potential of CV: 40%;
- Statement of interest: 20%;
- Quality and relevance of exemplary publications: 40%.
Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Professor Dr Marcin Lewinski
1º Vogal efetivo: Doutor Erich Rast
2º Vogal efetivo: Doutora Dima Mohammed
Vogal suplente: Professor Doutor António Marques
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através
de email.
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Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 26 de Novembro a 10 de Dezembro de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos:
- Curriculum Vitae;
- Statement of interest;
- 2 exemplary publications.
As candidaturas deverão ser remetidas por correio electrónico para m.lewinski@fcsh.unl.pt
com a referência IFILNOVA – BPD: Disagreement 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: 10 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: ifilnova@fcsh.unl.pt
Website: http://www.fcsh.unl.pt
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4. Línguas exigidas
4. Required languages
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience
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