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

Título: 1 Bolsa de Investigação Pós-Doutoral 
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação Pós-Doutoral no âmbito do 
projeto Espectralidade: Literatura e Artes do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição 
(UIDB/ELT/00657/2020), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas 
seguintes condições: 
 
Área Científica: Estudos Literários 
Área Científica Específica: Estudos Comparatistas 
 
Requisitos de admissão:  
Obtenção de doutoramento há menos de 3 anos; 
Experiência anterior em gestão de projectos de investigação na área do edital; 
Experiência na preparação de candidaturas de projectos; 
Experiência na organização de colóquios e eventos na área do edital; 
Publicações relacionadas com os tópicos do projecto; 
Experiência na organização de volumes colectivos; 
Capacidade de integrar equipas multidisciplinares; 
Fluência em inglês (escrito e falado). 
 
Plano de trabalhos: O bolseiro de investigação desenvolverá tarefas no âmbito do projecto 
Espectralidade – Literatura e Artes, cujo principal objectivo é investigar configurações da 
espectralidade no cruzamento entre diversos meios de representação. O bolseiro trabalhará em 
estreita colaboração com a coordenação do projecto, assegurando a dinamização das diferentes 
linhas de pesquisa, a organização do seminário permanente, a manutenção dos recursos digitais do 
projecto, a organização de colóquios temáticos regulares e o envolvimento de investigadores em 
formação em grupos de discussão. O bolseiro deverá assegurar apoio à elaboração de candidaturas a 
concursos de financiamento e às actividades de disseminação do projecto. Deverá também contribuir 
com pesquisa individual para as actividades do projecto. 
 
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 
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt   
 
 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, sob 
a orientação científica da Professora Clara Maria Abreu Rowland. 
 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração 4 de meses, com início previsto em setembro de 2021. 
O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovável. 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1646, conforme 
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  
 
 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml


 
Métodos de seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e 
entrevista. Os candidatos admitidos a concurso serão avaliados em duas fases: a primeira fase 
consistirá na avaliação curricular (AC) e a segunda na Entrevista (E), com as seguintes ponderações: 
AC 0-90 pontos e E 0-10 pontos . Apenas os candidatos com classificação da AC de 70 pontos ou mais 
passarão à segunda fase (E). 
 
1. Avaliação curricular, com base nos seguintes elementos e pontuações:  
- carta de motivação (10); 
- Publicações do candidato, incluindo livros, capítulos de livros, artigos científicos em revistas com 
avaliação de pares, a serem avaliados quanto à qualidade intrínseca do respetivo conteúdo e relação 
com o tema do projecto e a posição a concurso (40); 
- Atividades de investigação consideradas de maior importância pelo candidato, relacionadas com a 

posição, incluindo experiência anterior na gestão e dinamização de projectos de investigação; 

participação científica em projetos de investigação avaliados por entidades nacionais e 

internacionais; comunicações apresentadas em reuniões científicas; coordenação editorial, 

atividades de arbitragem científica e fluência comprovada em inglês (25); 

- Atividades de disseminação e/ou divulgação consideradas de maior importância pelo candidato, 

relacionadas com a posição a concurso, incluindo a organização de reuniões científicas e a divulgação 

de conhecimento a públicos alargados (15 pontos). 

2. Entrevista. 

Composição do Júri de Seleção:  
Presidente: Abel Barros Baptista 
1º Vogal efetivo: Fernando Cabral Martins 
2º Vogal efetivo: Clara Maria Abreu Rowland 
Vogal suplente: Teresa Araújo 
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 
publicitados por email através de lista ordenada por nota final obtida. Todos os candidatos serão 
notificados por email. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 
período de 24 de junho a 07 de julho de 2021.  
 
As candidaturas devem ser submetidas por e-mail acompanhadas dos seguintes documentos: 
• Curriculum Vitae (máx. 4 páginas), com evidência dos elementos requeridos na AC; 
• Certificado de grau de doutoramento; 
• 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 selecionada/o. Não obstante, é obrigatória a apresentação do reconhecimento até ao 
momento de contratualização da bolsa. 
• Carta de motivação (máx. 1 página). 
 
As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para gestao.ielt@fcsh.unl.pt com a 
referência ESPECTRALIDADE BIPD 


