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

UMA BOLSA DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA LICENCIADO
Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa UID/FIL/UI0678

Na FCiências.ID – Associação para a Investigação e o Desenvolvimento de Ciências, encontra‐se aberto concurso para a
atribuição de uma Bolsa de Gestão da Ciência e Tecnologia para Licenciado, no âmbito do Centro de Filosofia das Ciências da
Universidade de Lisboa, UID/FIL/00678/2013, com o apoio financeiro da FCT/MCTES, através de fundos nacionais, e no
âmbito de projetos estratégicos promovidos por unidades de I&D, nas seguintes condições:
1.

Área Científica: Ciências da Comunicação

2.
Requisitos de admissão: Serão consideradas as candidaturas que reúnam os seguintes requisitos: Licenciatura em
Ciências da Comunicação ou Ciências Humanas; Excelentes conhecimentos da língua inglesa falada e escrita, correspondentes
ao nível C2 do Quadro Europeu Comum de Referência; Excelentes conhecimentos de Informática na ótica do utilizador (edição
eletrónica, gestão de sítios na internet, gestão de newsletters, constituição e edição de base de dados) e sólidos
conhecimentos na área da gestão e edição de conteúdos multimédia.
3.
Fatores preferenciais: Dá‐se preferência aos candidatos que tenham experiência anterior de trabalho em Unidades
de Investigação FCT ou em Projetos de Investigação Científica financiados pela FCT.
4.
Plano de trabalhos: A bolsa tem por objetivo o desenvolvimento das seguintes tarefas: o apoio à estrutura
administrativa, técnica e financeira da Unidade de I&D CFCUL; O apoio à estrutura administrativa, técnica e financeira de
todos os programas e projetos de investigação afetos a esta Unidade de I&D; A elaboração de relatórios, pedidos de
pagamento e respetivo tratamento contabilístico, e acompanhamento de todos os processos administrativos, técnicos e
financeiros relacionados; A organização de eventos científicos, workshops e conferências, nacionais e internacionais; A edição
eletrónica, gestão de sítios de Internet, gestão de newsletters, gestão e edição de conteúdos multimédia, criação e edição de
bases de dados; O apoio a todas as atividades de promoção e divulgação da cultura científica no âmbito desta Unidade de
I&D; A gestão da biblioteca e de arquivo; A gestão do equipamento e material físico; A supervisão de toda a comunicação e
divulgação do CFCUL.
5.
Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei nº
40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto‐Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo Decreto‐ Lei
nº 233/2012, de 29 de outubro, pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto‐Lei n.º 89/2013 de 9 de julho,
Regulamento
de
Bolsas
de
Investigação
da
FCT,
I.
P.,
em
vigor
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf) e do Regulamento de Bolsas de Investigação
Científica da FCiências.ID aprovado em 23 de fevereiro de 2017.
6.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, sob
a orientação científica do Professor Doutor Rui António Nobre Moreira.
7.
Duração da bolsa: A bolsa tem início previsto a 1 de maio de 2017. O contrato com duração inicial de 6 meses
poderá ser renovado até ao final do projeto, não podendo, contudo, ultrapassar o período de vigência do mesmo, de acordo
com o estipulado no Regulamento de Bolsa de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P.
8.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 900€/mês, conforme tabela de
valores das bolsas atribuídas pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). Os Bolseiros usufruirão de um
seguro de acidentes pessoais e, caso não se encontrem abrangidos por qualquer regime de proteção social, podem assegurar
o exercício do direito à segurança social mediante adesão ao regime do seguro social voluntário, nos termos previstos do
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Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. O valor da bolsa será pago mensalmente por
transferência bancária.
9.
Métodos de seleção e respetiva valoração: Avaliação curricular (75%), experiência anterior em Unidades de
Investigação FCT ou em Projectos de Investigação Científica financiados pela FCT (25%). Caso o júri assim o entenda poderá
proceder a uma entrevista com os candidatos melhor classificados. Nesse caso, a classificação terá a seguinte ponderação:
Avaliação Curricular + Experiência (60%), Entrevista (40%).
10.
Composição do Júri de Seleção: Professor Doutor Rui Moreira, Presidente do Júri (CFCUL / FCUL) Professor Doutor
José Croca, Vogal (CFCUL), Professor Doutor Pedro Amorim, Vogal (FCUL); Professor Doutor Mário Gatta, Suplente (Escola
Naval‐MDN / CFCUL).
11.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de
lista ordenada por nota final obtida, afixada no átrio da FCiências.ID sito na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
Edifício C 1 – 3.º Piso, Campo Grande, 1749‐016 Lisboa, sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) notificado através de envio de
mensagem de correio eletrónico.
12.

Prazo de candidatura: O concurso encontra‐se aberto no período de 3 a 17 de Abril de 2017.

13.
Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas, através de envio de mensagem
de correio eletrónico para direccaocfcul@fc.ul.pt acompanhadas dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, Certificado de
Habilitações. As candidaturas podem ainda ser remetidas por correio para o Centro de Filosofia das Ciências da Universidade
de Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Campo Grande, Edifício C4, 3º Piso, Sala 4.3.24, 1749‐016 Lisboa,
Portugal, aceitando‐se apenas as candidaturas que deem entrada na morada atrás referida até às 17 horas do dia 31 de março
de 2017.
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