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Concurso para atribuição de 1 Bolsa de Investigação para Estudante de Mestrado (BI) 

Referência: EXPL/FER-FIL/0276/2021_BI 

[english below] 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação para Licenciado, 

adiante designada por BI, para realização de atividades de I&D no âmbito do projeto “A ‘nova 

epistemologia’ de Mary B. Hesse: Princípios e Legado” (EXPL/FER-FIL/0276/2021), financiado por 

fundos nacionais através FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

Área Científica: Epistemologia, Filosofia da Ciência e/ou áreas afins. 

Requisitos de admissão: Licenciatura em Filosofia ou em áreas consideradas afins e inscrição num 

curso de Mestrado da Universidade NOVA de Lisboa, em cumprimento do disposto no artigo 6º do 

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

Nota: 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 preferenciais: Interesse nas áreas do projeto de investigação (modelagem científica; 

realismo e antirrealismo científico; epistemologia) e domínio da língua portuguesa e inglesa. 

Plano de trabalhos: O trabalho do bolseiro consistirá no aprofundamento de questões de filosofia da 

ciência relacionadas com a problemática do conhecimento científico, com enfoque na modelagem 

científica, e na tradução para português de uma seleção de textos de Mary B. Hesse e de outros autores 

da tradição pós-empirista que serão publicados por uma editora nacional. 

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: O trabalho será desenvolvido no IFILNOVA – Instituto de Filosofia da NOVA da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa, sob a orientação científica 

do Doutor Pietro Gori.  

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em Julho de 2022, sem 

possibilidade de renovação. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 875,98€, conforme 

tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A este valor acresce o seguro social voluntário 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf
https://dre.pt/application/file/a/127230968
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correspondente ao primeiro escalão, caso o/a candidato/a opte pela sua atribuição, bem como o 

seguro de acidentes pessoais. 

 

Métodos de seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: a) avaliação curricular, 

numa escala de valoração de 0 a 20, com ponderação do percurso académico (0 a 10 valores) e dos 

requisitos preferenciais (0 a 10 valores); b) entrevista facultativa, numa escala de valoração de 0 a 20, 

realizando-se por decisão do júri do concurso para avaliar as competências linguísticas dos/as 

candidatos/as. Havendo entrevista, a ponderação de cada um dos métodos de selecção, a) e b), será 

de 50%.  

Composição do Júri de Seleção:  

Pietro Gori, IFILNOVA (Presidente) 

Nuno Venturinha, FCSH-UNL (Vogal) 

Maria Grazia Rossi, IFILNOVA (Vogal) 

Fabrizio Macagno, FCSH-UNL (Suplente) 

 

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

período de 4 de abril a 18 de abril de 2022. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através de mensagem de correio 

electrónico com indicação do número do elemento de identificação (cartão de 

cidadão/passaporte/outro), acompanhada dos seguintes documentos: (1) Curriculum Vitae, (2) carta 

de motivação, (3) certificado(s) de habilitações, (4) Comprovativo de inscrição num curso de Mestrado 

oferecido pela Universidade Nova de Lisboa e, facultativamente, (5) outros documentos que o 

candidato considere 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 DL No 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 

seleccionado/a.  

As candidaturas deverão ser remetidas por correio electrónico para o endereço ifilnova@fcsh.unl.pt, 

com a referência “EXPL/FER-FIL/0276/2021_BI” no assunto.  

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados 

por e-mail a todos os candidatos, através de lista ordenada por nota final obtida.  

Após a comunicação da lista provisória dos resultados da avaliação, os candidatos dispõem de um 

período de 10 dias úteis para se pronunciarem, querendo, em sede de audiência prévia de 

interessados, nos termos dos artigos 121º e seguintes no Código do Procedimento Administrativo. A 
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decisão final deve ser tomada no prazo máximo de 60 dias úteis após a conclusão da audiência prévia 

de interessados ou da consulta pública.  

Da decisão final pode ser interposta reclamação no prazo de 15 dias úteis, ou recurso para o órgão 

executivo máximo da entidade financiadora no prazo de 30 dias úteis, ambos após a respetiva 

notificação.  
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One (1) Research Grant for Master’s Student 

Reference: EXPL/FER-FIL/0276/2021_BI 

A call is now open for one research grant (BI) for holders of a Graduate degree for the development of 

research within the scope of the project “Mary B. Hesse’s ‘New Epistemoology’. Principles and Legacy” 

(reference EXPL/FER-FIL/0276/2021), financed by the Portuguese Foundation for Science and 

Technology FCT/MCTES (PIDDAC), in accordance with the following terms: 

Area of research: Epistemology, Philosophy of Science and/or related areas. 

Admission requirements: BA Degree in Philosophy or in areas considered to be related and enrollment 

in a Master's course at NOVA University Lisbon, in compliance with the article 6 of the FCT Research 

Grant Regulation (Reg. no. 950/2019). 

Note: Academic degrees obtained in foreign countries require registration by a Portuguese institution, 

in accordance with Decree-Law Nr. 66/2018. The presentation of the certificate is mandatory for the 

signing of the contract. More information can be obtained at: 

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

Preferred requirements: Interest in the areas of the research project (scientific modeling; scientific 

realism and anti-realism; epistemology) and proficiency in Portuguese and English. 

Work plan: The fellow's work will consist of the research on issues of philosophy of science related to 

the problem of scientific knowledge, with a focus on scientific modelling, and the translation into 

Portuguese of a selection of texts by Mary B. Hesse and other authors of the post-empiricist tradition 

that will be published by a national publisher. 

Applicable legislation and regulations: Law nr. 40/2004 of August 18 (Statute of Scientific Research 

Fellow) as worded by Decree-Law nr. 123/2019, of August 28, available at 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf and 

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

Workplace: The work will be carried out at the NOVA Institute of Philosophy (IFILNOVA) at the School 

of Social Sciences and Humanities of the NOVA University Lisbon, under the scientific supervision of 

Research Fellow Pietro Gori.  

Duration of the scholarship: The duration of the scholarships is of 12 months, with no possibility of 

renewal. Scheduled to start in July 2022. 

Scholarship amount: The scholarship amount is €875,98 per month (according to the table of 

scholarship values directly attributed by FCT, I.P. in the country) 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). To this value is added the voluntary social insurance 

corresponding to the first level, in case the candidate opts for its attribution, as well as the personal 

accident insurance. 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf
https://dre.pt/application/file/a/127230968
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
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Selection methods: The selection methods to be used will be the following: a) curricular evaluation, 

on a rating scale from 0 to 20, with weighting of the academic path (0 to 10 values) and the preferential 

requirements (0 to 10 values); b) optional interview, on a rating scale from 0 to 20, by decision of the 

jury, to assess the language skills of the candidates. If there is an interview, the weighting of each of 

the selection methods, a) and b), will be 50%. 

Não são elegíveis para concessão de bolsa os candidatos cuja candidatura seja avaliada com uma 

classificação final inferior a 16 valores. 

Jury: 

Pietro Gori, IFILNOVA (President) 

Nuno Venturinha, FCSH-UNL  

Maria Grazia Rossi, IFILNOVA  

Fabrizio Macagno, FCSH-UNL (Substitute) 

 

Application deadline and form of submission of applications: The competition is open between April 
4 and April 18 2022.  
 

Candidates must apply by e-mail, in which they must include their ID number (citizen 

card/passport/other). The following documents must be attached: (1) Curriculum Vitae, (2) motivation 

letter, (3) certificates of academic degrees held, (4) Proof of enrollment in a Master's course offered 

by NOVA University Lisbon and, optionally, (5) other documents that the candidate considers relevant.  

In the case of academic degrees awarded by foreign higher education institutions, it is mandatory to 

present the recognition of the degrees obtained, in accordance with Decree-Law nr.  Nr 66/2018, of 

16 August; or, in the absence of recognition at the time of application, declaration on honor that this 

recognition will be made before signing the contract in case you are the selected candidate. 

Applications and supporting documents must be submitted by email to ifilnova@fcsh.unl.pt, with the 

subject “EXPL/FER-FIL/0276/2021_BI”. 

Form of publication / results notifications: The results of the evaluation will be publicized by e-mail 

to all candidates, through a list ordered by the final grade obtained. 


