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

Cargo/posição/bolsa: 
1 Bolsa de Investigação para Mestrando 

Referência: FCSH / IELT / UIDP/00657/2020 / 1 BI para Mestrando 

Área científica genérica: Not available 

Área científica específica:

Resumo do anúncio: 

Resumo do anúncio: Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de
Investigação para Mestrando no âmbito do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, no
Projeto de Investigação Escritoras portuguesas no tempo da Ditadura Militar e do Estado Novo
com a referência [UIDP/00657/2020] financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES
(PIDDAC), nas seguintes condições: 

Texto do anúncio

Área Científica: Humanidades e Ciências Sociais

Requisitos de admissibilidade: 
- Ter obtido a Licenciatura em Humanidades ou Ciências Sociais até à data da submissão da
candidatura; 
- Estar inscrito num ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre; 
- Ter frequentado/frequentar uma componente curricular de Estudos Sobre as Mulheres,
Estudos Feministas ou Estudos de Género; 
- Ser autor de publicações na área de Estudos sobre as Mulheres, Estudos Feministas ou
Estudos de Género; 
- Possuir experiência no preenchimento de bases de dados; 
- Dominar a língua portuguesa. 

Plano de Trabalhos: 
- Investigação na Biblioteca Nacional e em outros arquivos sobre as escritoras portuguesas
entre 1926 e 1974, incluindo os dados biográficos, a bibliografia ativa e passiva; 
- Preenchimento dos campos da base de dados criada pelo projeto, tendo como ponto de
partida as fichas elaboradas pelos especialistas das autoras; 
- Revisão dos dados inseridos na plataforma online. 

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 mo âmbito do Instituto de Estudos de
Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, sob a orientação científica da Prof.ª Doutora Teresa Sousa de Almeida. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 4 meses, com início previsto em dezembro
de 2020, podendo ser eventualmente renovada por iguais períodos. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 805,98 EUR,
pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.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. 

Métodos de seleção: 
- Curriculum Vitae (30%);
- Publicações realizadas na área científica do projeto (30%);
- Carta de motivação (20%);
- Experiência de preenchimento de bases de dados (10%);
- Domínio da língua portuguesa (10%).

Composição do Júri de Seleção: 
Presidente: Prof.ª Doutora Teresa Araújo 
1º Vogal efetivo: Prof.ª Doutora Teresa Sousa de Almeida
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2º Vogal efetivo: Prof.ª Doutora Isabel Henriques de Jesus 
Vogais suplentes: Prof.ª Doutora Ana Paiva Morais e Prof. Doutor Carlos Carreto

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
comunicados a todos/as os/as candidatos/as através de correio eletrónico, de acordo com o
artigo 12º do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P. As atas do processo de
seleção serão disponibilizadas para consulta pública. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 28 de outubro a 10 de novembro de 2020. As candidaturas devem ser
formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos
seguintes documentos: 
1. Curriculum Vitae (com indicação dos cursos frequentados no âmbito dos Estudos sobre as
Mulheres, Estudos Feministas ou Estudos de Género, das publicações realizadas na área
científica do projeto e das bases de dados preenchidas pelo candidato); 
2. Certificado de habilitações; 
3. Comprovativo de frequência curricular; 
4. Carta de motivação; 
5. Outros documentos comprovativos considerados relevantes tendo em conta os requisitos
de admissão. 

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. 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para gestao.ielt@fcsh.unl.pt com
a referência Escritoras Portuguesas. 

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Data limite de candidatura: 10 November 2020 
(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: gestao.ielt@fcsh.unl.pt 

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

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages
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Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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