
 
 

        
 

Edital de abertura de 1 (uma) Bolsa de Investigação para Mestrando (BI) 

Ref: PTDC/FER-FIL/32203/2017_BI_L 

 

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

adiante designada por BI, para a realização de atividades de I&D no âmbito do projeto 

“Epistemologia da Crença Religiosa: Wittgenstein, Gramática e o Mundo Contemporâneo” 

(referência PTDC/FER-FIL/32203/2017), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES 

(PIDDAC), nas seguintes condições: 

 

1. Área científica: Filosofia (Epistemologia da Religião / Wittgenstein) 

2. Destinatários: A BI destina-se a candidatos inscritos num curso de Mestrado na área 

científica do projeto oferecido pela Universidade Nova de Lisboa. 

3. Requisitos de Admissão: Podem candidatar-se ao presente concurso: 

 Cidadãos nacionais ou cidadãos de outros Estados membros da União Europeia; 

 Cidadãos de Estados terceiros; 

 Apátridas; 

 Cidadãos beneficiários do estatuto de refugiado político. 

 

Para concorrer a Bolsa de Investigação para Mestrando é necessário: 

 

 Ser licenciado em Filosofia com a classificação mínima de 14 valores; 

 Em cumprimento do disposto no artigo 6º do Regulamento de Bolsas de Investigação 

da FCT (Reg. n.º 950/2019), deve estar inscrito num curso de Mestrado na área 

científica do projeto oferecido pela Universidade Nova de Lisboa; 

 Residir em Portugal de forma permanente e habitual, requisito aplicável tanto a 

cidadãos nacionais como a cidadãos estrangeiros; 

 

4. Requisitos de Admissibilidade da Candidatura: É ainda indispensável, sob pena de não 

admissão ao Concurso, anexar à candidatura os seguintes documentos: 

 Curriculum vitae do/a candidato/a; 

 Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando 

obrigatoriamente a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas 

as disciplinas realizadas, ou, em alternativa, declaração de honra do/a candidato/a em 

como concluiu o grau de licenciado até ao final do prazo de candidatura; 

 Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino 

superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a escala 

de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do/a candidato/a 

em como solicitou o reconhecimento dos graus académicos; 

 Comprovativo de inscrição num curso de Mestrado na área científica do projeto 

oferecido pela Universidade Nova de Lisboa; 



 
 

        
 

 Carta de recomendação; 

 Carta de motivação, contendo uma descrição dos objetivos do plano de trabalhos 

(máximo 1000 palavras). 

 

Relativamente aos requisitos de admissibilidade acima mencionados faz-se notar o seguinte: 

 

 No caso de graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, 

e por forma a garantir a aplicação do princípio da igualdade de tratamento a candidatos 

que detêm graus académicos estrangeiros e nacionais, é obrigatório o reconhecimento 

desses graus e a conversão da respetiva classificação final para a escala de classificação 

portuguesa. O reconhecimento de graus académicos e diplomas estrangeiros bem como 

a conversão da classificação final para a escala de classificação portuguesa pode ser 

requerido em qualquer instituição de ensino superior pública, ou na Direção-Geral do 

Ensino Superior (DGES, apenas para o caso do reconhecimento automático). 

Relativamente a esta matéria, sugere-se a consulta do portal da DGES através do 

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

 A celebração do contrato de bolsa está sempre dependente da apresentação dos 

comprovativos da titularidade das habilitações académicas necessárias.  

 

5. Plano de trabalhos: O bolseiro será integrado na equipa do projeto devendo desenvolver 

investigação no âmbito das tarefas do mesmo, a qual possa conduzir a uma tese de mestrado 

nas áreas da epistemologia da religião e da filosofia de Wittgenstein, sob a orientação de um ou 

mais membros da equipa do projeto. O bolseiro deverá publicar e apresentar trabalhos em 

encontros científicos nacionais e internacionais, colaborar na organização de atividades e 

participar na disseminação das iniciativas do projeto. 

 

6. 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. 

 

7. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de Filosofia da NOVA, da 

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

científica do Prof. Doutor Nuno Venturinha. 

 

8. Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, sem possibilidade de renovação, com 

início previsto em 1 de março de 2022. 

  

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


 
 

        
 

9. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €835,98, 

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

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

correspondente ao primeiro escalão, caso o/a candidato/a opte pela sua atribuição, bem como 

o seguro de acidentes pessoais. 

 

10. Métodos de seleção: A avaliação curricular tem em conta o mérito dos candidatos, a carta 

de motivação e a carta de recomendação. 

As candidaturas consideradas admissíveis serão pontuadas numa escala de 1 a 20 valores em 

cada um dos seguintes critérios de avaliação: 

 Critério A – Mérito do/a candidato/a, com o peso de 50% 

o Subcritério A1 – Produção científica (publicações científicas, teses, relatórios, 

comunicações em congressos científicos nacionais e internacionais), com o peso 

de 20% 

o Subcritério A2 – Classificação final da licenciatura, com o peso de 15% 

o Subcritério A3 – Experiência ao nível da investigação científica, com o peso de 

10% 

o Subcritério A4 – Reconhecimento pela comunidade científica (prémios de 

mérito académico e científico, bolsas), com o peso de 5% 

 Critério B – Carta de motivação, contendo uma descrição dos objetivos do plano de 

trabalhos, com o peso de 40% 

 Critério C – Carta de recomendação, com o peso de 10%. 

 

Para efeitos de desempate, a ordenação dos candidatos será efetuada com base nas 

classificações atribuídas a cada um dos critérios de avaliação pela seguinte ordem de 

precedência: critério A, critério B, critério C. 

 

Aviso importante para candidatos com diplomas emitidos por instituições de ensino superior 

estrangeiras: Os candidatos com diplomas estrangeiros reconhecidos (ou cujo reconhecimento 

tenha sido solicitado até ao final do prazo de candidatura) mas sem prova da conversão da nota 

para a escala de classificação portuguesa serão avaliados com a classificação de 14 (catorze) 

valores no subcritério A2. 

 

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

uma classificação final inferior a 16 valores. 

 

 

11. Composição do Júri de Seleção: 

Prof. Doutor Nuno Venturinha, Universidade Nova de Lisboa (Presidente) 

http://fct.pt/apoios/bolsas/valores


 
 

        
 

Prof.ª Doutora Sofia Miguens, Universidade do Porto (Vogal) 

Doutora Alexandra Dias Fortes, Universidade Nova de Lisboa (Vogal) 

Prof. Doutor Alberto Arruda, Universidade de Lisboa (Suplente) 

 

12. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados da avaliação são 

comunicados via e-mail para o endereço de correio eletrónico utilizado pelo/a candidato/a 

indicado na candidatura.  

 

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 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.  

 

13. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso está aberto 

entre 20 de dezembro de 2021 e as 23h00 (hora de Lisboa) de 6 de janeiro de 2022. 

As candidaturas e os documentos de suporte à candidatura previstos no presente Aviso de 

Abertura de Concurso devem ser submetidos, obrigatoriamente, por correio eletrónico enviado 

para ifilnova@fcsh.unl.pt, indicando no assunto a referência PTDC/FER-FIL/32203/2017_BI_L. 

 

Cada candidato poderá submeter apenas uma candidatura, sob pena de cancelamento de todas 

as candidaturas submetidas. 

 

A prestação de falsas declarações ou a realização de atos de plágio por parte dos candidatos é 

motivo para cancelamento da candidatura sem prejuízo da adoção de outras medidas de 

natureza sancionatória. 

 

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 selecionado/a. 

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

contratualização da bolsa. 



 
 

        
 

 

 

 

 


