
 
 

        

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

Bolsa de Iniciação à Investigação – 6 bolsas 

Projeto FALCO, EXPL/HAR-HIS/1135/2021 (2 bolsas) / Projeto VINCULUM, ERC Project – Grant 

Agreement n.º 819734 (4 bolsas) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de seis (6) Bolsas de Iniciação à Investigação no âmbito 

do projeto Verão com Ciência aprovado pela FCT, em 28/06/2022, no âmbito do Apoio especial para 

atividades de investigação científica e tecnológica em unidades de I&D (Unidade de I&D 749), nas 

seguintes condições: 

Área Científica: História  

Tipo de bolsas: Bolsas de Iniciação à Investigação - Cumprimento do disposto no artigo 5º do 

Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT (Reg. n.º 950/2019) 

a) estar inscrito num curso técnico superior profissional, numa licenciatura, num mestrado 

integrado ou num mestrado, ou ser licenciado e estar inscrito em curso não conferente de 

grau académico integrado no projeto educativo de uma instituição de ensino superior, 

desenvolvido em associação ou cooperação com uma ou várias unidades de I&D; 

b) não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações 

possíveis, um período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido ou 

interpolado; 

c) não ter sido já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta ou indiretamente 

financiada pela FCT. 

Os graus académicos obtidos em países estrangeiros necessitam de registo por uma Instituição 

portuguesa, de acordo com o Decreto-lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, e a Portaria n.º 33/2019, de 25 

de janeiro. A apresentação do certificado é obrigatória para a assinatura do contrato. Mais informação 

poderá ser obtida em: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374. 

Requisitos de admissão:  

Inscrição no Curso de Licenciatura ou no Mestrado em História (Projetos VINCULUM e FALCO), História 

da Arte e Línguas e Literaturas Modernas (Projeto FALCO). 

Fatores de preferência:  

a) Conhecimentos academicamente certificados de Paleografia moderna (apenas para o Projeto 

VINCULUM); 

b) Conhecimento prévio na temática associada à bolsa (apenas para o Projeto FALCO); 

c) Prática de investigação em arquivos históricos; 

d) Conhecimentos de informática como utilizador (MS Excel, MS Access) (apenas para o Projeto 

FALCO). 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374


 
 

        

Plano de trabalhos:  

a) PROJETO FALCO (2 bolsas) 

 

 Bolsa A – Através de trabalho de campo presencial em biblioteca e arquivo:  

 

1) identificar e recensear as principais fontes escritas e iconográficas de matriz judaica 

relativas a Portugal medieval; 

2) compilar uma bibliografia de base sobre a mesma temática; 

3) incorporar em base de dados os resultados dessas recolhas. 

A investigação incidirá sobre a relação das comunidades judaicas implantadas em Portugal entre 

c. 1100-1500 com o mundo animal. O Plano de Trabalhos será orientado pelo investigador 

responsável do Projeto, com a colaboração do Co-IR, Doutor Rémy Cordonnier.  

 

 Bolsa B – Através de trabalho de campo misto (humanidades digitais e consulta em biblioteca e 

arquivo): 

 

1) identificar e recolher referências ao mundo animal no site “Cantigas Medievais Galego-

Portuguesas” (https://cantigas.fcsh.unl.pt/) e outros porventura relevantes, conjuntamente 

com as edições de fontes associadas; 

2) compilar uma bibliografia de trabalho sobre a mesma temática; 

3) incorporar em base de dados os resultados dessas recolhas. 

A investigação incidirá sobre o mundo animal na lírica de produção galaico-portuguesa, 

nomeadamente cantigas de amor, amigo, e escárnio e mal-dizer. O Plano de Trabalhos será 

orientado pelo investigador responsável do Projeto, com a colaboração da Coordenadora do site 

“Cantigas Medievais Galego-Portuguesas”, Professora Doutora Graça Videira Lopes. 

Durante a última semana, ambos os bolseiros deverão formular uma proposta de comunicação a 

candidatar a conferência internacional, e posterior publicação. Os bolseiros deverão também preparar 

uma memória escrita resumindo o trabalho de investigação realizado. 

 

b) PROJECTO VINCULUM (4 bolsas) 

 

 Finalização da identificação, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, dos c. 4.300 vínculos 

constantes da folha excel de levantamento documental preparado, relativo ao fundo Hospital de 

São José / Hospital de Todos os Santos - série "Registos de instituição de capelas", em outras séries 

documentais do mesmo;  

 tratamento preliminar dos materiais;  

 iniciação à introdução na base de dados. 

 

https://cantigas.fcsh.unl.pt/


 
 

        

Primeira fase: formação sobre os fundos documentais e sobre a base de dados (3 dias iniciais). 

Segunda fase: verificação da série "Livros de extratos" dos Cartórios Pontes e Botelho (respetivamente 

42 livros e 11 caixas), a partir da folha excel preparada pelos membros da equipa, e completando esta 

(3 semanas). 

Terceira fase: debate e posterior redação supervisionada de pequeno relatório sobre o trabalho 

realizado, com conclusões quer estatísticas, quer relativas ao conhecimento histórico-arquivístico 

adquirido (2 dias finais). 

Legislação e regulamentação aplicável:  

Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica), na redação que lhe 

foi dada pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação da 

FCT, disponível em https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf e 

https://dre.pt/application/file/a/127230968 

Local de trabalho:  

a) PROJETO FALCO: Colégio Almada Negreiros e bibliotecas e arquivos a definir pelo investigador 

responsável do Projeto, em consulta com elementos da equipa de investigação. 

 

b) PROJECTO VINCULUM: Arquivo Nacional da Torre do Tombo e Colégio Almada Negreiros, 

sobre supervisão de IP do projeto e outros membros da equipa de investigação.  

Duração das bolsas:  

As bolsas terão a duração de 1 mês, com início previsto em 01 de setembro de 2022. O contrato de 

bolsa não poderá ser renovado. 

Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a € 486,12, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas 

diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

Métodos de seleção:  

O método de seleção a utilizar será o da avaliação curricular, com base nos requisitos de admissão, 

específicos e preferenciais, com valoração de 0 a 5. 

Composição do Júri de Seleção:  

Professora Doutora Maria de Lurdes Rosa, IR do projeto VINCULUM – Presidente; 

Doutor Tiago Viula de Faria, IR do Projeto FALCO – 1.º vogal; 

Doutor Mário Farelo, investigador pós-doc do projeto VINCULUM – 2.º vogal; 

Doutora Rita Nóvoa, investigador pós-doc do projeto VINCULUM – vogal suplente. 

 

 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf
https://dre.pt/application/file/a/127230968


 
 

        

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 29 de julho a 04 de agosto de 2022. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura, 
incluindo os elementos de identificação, contactos e a bolsa a que se candidata (“Verão com Ciência – 
IEM - VINCULUM”, “Verão com Ciência – IEM – FALCO-BOLSA A” ou “Verão com Ciência – IEM – FALCO-
BOLSA B”), acompanhada dos seguintes: Curriculum Vitae, certificado de habilitações, comprovativo 
de matrícula referente à alínea a) do ponto Tipo de bolsas do presente edital,  declaração sob 
compromisso de honra de que não excede, com a celebração do contrato de bolsa em causa, um 
período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido ou interpolado, e não foi já 
beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta ou indiretamente financiada pela FCT e, 
facultativamente, outros documentos comprovativos considerados relevantes. 

No caso de graus académicos obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, é necessária a 

apresentação do reconhecimento dos graus obtidos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 

de agosto; ou, em falta do reconhecimento no momento de candidatura, declaração sob compromisso 

de honra de que fará esse reconhecimento antes da contratualização da Bolsa em caso de ser o/a 

candidato/a selecionado/a. 

Não obstante, é obrigatória a apresentação do reconhecimento até ao momento de contratualização 

da bolsa. 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para o endereço 
concursosiem@fcsh.unl.pt, com as seguintes referências “Verão com Ciência – IEM - VINCULUM”, 
“Verão com Ciência – IEM – FALCO-BOLSA A” ou “Verão com Ciência – IEM – FALCO-BOLSA B” no 
assunto, tendo em conta o projeto e a bolsa a que diga respeito.  

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 
publicitados, através de lista por nota final obtida o, e comunicados a todos/as os/as candidatos/as 
através de correio eletrónico, de acordo com o artigo 12º do Regulamento de Bolsas de Investigação 
da FCT, I.P. As atas do processo de seleção serão disponibilizadas para consulta pública. 

 

Dada a urgência do procedimento, é dispensada a audiência dos interessados, nos termos das alíneas 

a) e c) do n.º 1 do artigo 124º do Código do Procedimento Administrativo. 
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