
 

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

UMA (1) BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI)  
 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do 
protocolo FCSH/EGEAC e respetiva adenda estabelecidos a 3 de Outubro de 2014, nas 
seguintes condições: 
 
Área Científica: História 
 
Requisitos de Admissão: 
- Licenciatura em História; 
- Mestrado em História com especialidade em Historia Medieval; 
- Experiência comprovada de investigação em Historia Medieval. 
 
Plano de trabalhos: A presente bolsa destina-se à realização de investigação bibliográfica e 
documental sobre a Alcáçova e Castelo de Lisboa nas áreas da História, História de Arte e 
Arqueologia, Arquitetura, Museologia/Museografia e sua inserção numa base de dados 
 
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro 

de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos 

Humanos da FCSH. 

 
Local de trabalho: Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa [Av. de Berna, Avenida de Berna, 26 C. 1069-061 Lisboa], sob a 
orientação científica da Professora Doutora Amélia Aguiar Andrade. 
 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 4 meses, com início previsto a 1 de julho de 
2015.  
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 980 € 
(novecentos e oitenta euros), conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente 
pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  
 
Métodos de seleção:  
a) Classificação média da licenciatura (avaliação curricular - 20 pontos); 
b) Classificação média do mestrado (avaliação curricular - 20 pontos); 
c) Experiência de investigação em História Medieval (avaliação curricular - 40 pontos); 
d) Interesse pelo projeto (carta de motivação e/ou entrevista - 20 pontos). 
 
Composição do Júri de Seleção:  
Presidente do Júri 
Amélia Aguiar Andrade, professora catedrática da FCSH/NOVA da área de Medieval, Diretora 
do IEM 
Vogais 
Adelaide Millán Costa, professora auxiliar da Universidade Aberta, Subdiretora do IEM 
Mário Farelo, investigador integrado do IEM e coordenador do GI Territórios e Poderes 
 



 

 
Vogal suplente  
Catarina Tente, professora auxiliar da FCSH/NOVA, Subdiretora do IEM 
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 
publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente para audiência dos candidatos, no sítio 
Web da FCSH e do IEM, até 90 dias úteis após a data limite de submissão das candidaturas. A 
decisão final do procedimento será comunicada aos candidatos por meio eletrónico ou outro, 
nos termos previstos no Código de Procedimento Administrativo. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 
aberto no período de 1 a 12 de junho de 2015. 
 
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes 
documentos:  
Curriculum Vitae atualizado e detalhado;  
Certificado de habilitações; 
Carta de motivação; 
Outra documentação que o(a) candidato(a) considere relevante para a apreciação da 
candidatura. 
 
Envio de documentação: As candidaturas poderão ser enviadas em formato eletrónico para o 
endereço iem.geral@fcsh.unl.pt 
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