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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa:
2 Bolsas de Investigação para Mestres

Referência: FCSH / IEM / VINCULUM / 2 BI Mestre

Área científica genérica: Not available

Área científica específica:

Resumo do anúncio:

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 2 Bolsas de Investigação para Mestres no
âmbito do projeto VINCULUM; Entailing Perpetuity: Family, Power, Identity. The Social Agency of
a Corporate Body (Southern Europe, 14th-17th Centuries), financiado pelo European Research
Council, European Commission, nas seguintes condições:

Texto do anúncio

Área Científica: História, Ciências da Informação e da Documentação (ou equivalente)

Requisitos de admissão:

1. Requisitos gerais:
• Mestrado numa das áreas científicas referidas;
• Sólidos conhecimentos de paleografia medieval e moderna (língua portuguesa), com
frequência de unidades curriculares específicas e classificação média igual ou superior a 15
valores;
• Experiência de investigação em arquivo;
• Domínio informático na ótica do utilizador;
• Disponibilidade para deslocações e estadias de média duração fora do local de residência
(Portugal continental e ilhas).

2. Fatores preferenciais:
• Conhecimentos e experiência de trabalho com programas informáticos de descrição
arquivística;
• Investigação na área da História social / institucional medieval e moderna;
• Motivação para trabalho de equipa;
• Autonomia de investigação.

Plano de trabalhos:
- Levantar e trabalhar documentação arquivística relativa ao projeto, de acordo com as
diretrizes definidas pelos seus responsáveis científicos.
- Proceder a levantamentos bibliográficos complementares.
- Preencher a base de dados do projeto, de acordo com as normas de descrição arquivística
ISAD(G) e as normas de elaboração de registo de autoridade ISAAR-CPF.

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

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de Estudos Medievais da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação científica da
Professora Doutora Maria de Lurdes Rosa.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em 1 de Julho
de 2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 48 meses.

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a € 1200,
pago mensalmente e por transferência bancária.
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Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e
entrevista, com a respetiva valoração de 75% e 25%.

1ª fase: na apreciação curricular far-se-á a média aritmética da valoração alcançada nos
seguintes itens:
- Média de licenciatura (30%);
- Classificação final do Mestrado (25%);
- Valor numérico das notas das disciplinas de Paleografia Medieval, Paleografia Moderna ou
equivalente (30%);
- Experiência de trabalho de investigação e/ou arquivístico em arquivos e bibliotecas (15%).

Só transitam para a 2ª fase os candidatos com classificação igual ou superior a 15 valores.

2ª fase: entrevista sobre currículo, conhecimentos gerais e específicos requeridos, motivação.

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Prof.ª Doutora Maria de Lurdes Rosa
Vogais efetivos:
Prof. Doutor Pedro Almeida Cardim (FCSH.NOVA)
Prof. Doutor José Damião Rodrigues (FL-UL)
Vogais suplentes:
Catarina Fernandes Barreira (IEM – FCSH.NOVA)
Mário Farelo (IEM – FCSH.NOVA)

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada 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 email.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 1 a 12 de abril 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 certificado de cadeiras feitas (licenciatura e mestrado); carta de motivação
(máximo 1,5 páginas).

As candidaturas deverão ser remetidas por mail para projectVINCULUM@fcsh.unl.pt

Número de vagas: 2

Tipo de contrato: Informação não disponível

País: Portugal

Localidade: Lisboa

Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Data limite de candidatura: 12 April 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: projectVINCULUM@fcsh.unl.pt

Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level
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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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