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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Investigação (BI) Doutor
Referência: FCSH / IELT / UID/ELT/00657/2019 / 1 BI Doutor
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 uma Bolsa de Investigação para Doutor no
âmbito da instituição de I&D Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, (UID/ELT/00657/2019),
financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições:
Texto do anúncio
Área Científica: Estudos de Literatura

Portuguese research landscape
Find out how research is organised in
Portugal.

Requisitos de admissão: Licenciatura em Estudos Portugueses e Doutoramento em Literatura
Oral e Tradicional há menos de 5 anos.

Portuguese research policy
Find out about research policy in
Portugal.

Critérios de seleção: é condição de preferência a participação do candidato em programas de
edição de literatura tradicional e em projetos de investigação avaliados por entidades externas
desenvolvidos no âmbito dos estudos sobre o romanceiro antigo em Portugal.

Women in science
Find out about the situation of women
scientists.

Plano de trabalhos: As tarefas serão desenvolvidas em articulação com o programa do Projeto
RELIT-Rom em curso, consistindo nas seguintes ações, a) apuramento da identificação
temática dos engastes de romances nas letras portuguesas dos séculos XV-XVII, baseado no
conhecimento atual do romanceiro antigo hispânico; b) sistematização dos resultados numa
plataforma digital; c) preparação de uma comunicação a apresentar num congresso
internacional para disseminação do conhecimento; d) coorganização de um workshop
internacional sobre a temática do Projeto.
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 Estudos de Literatura e
Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a
orientação científica da Professora Doutora Teresa Araújo.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em 1 de
fevereiro de 2019. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde ao valor de
€1495, com pagamento mensal 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 curricular (30%), da experiência de investigação no domínio
científico do Projeto RELIT-Rom (40%) e da competência da aplicação de ferramentas digitais
no mesmo campo de estudos (30%).
Composição do Júri de Seleção: Prof.ª Doutora Ana Paiva Morais (Presidente), Prof. Doutor
Pedro Ferré (vogal efetivo), Prof.ª Doutora Teresa Araújo (vogal efetiva), Prof. Doutor Carlos
Carreto (suplente).
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida, afixada em local
visível e público da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 18 de dezembro de 2018 a 2 de janeiro de 2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de
habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes.
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As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para gestao.ielt@fcsh.unl.pt.

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: 02 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: gestao.ielt@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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