EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E
INSTITUIÇÕES DE I&D
Bolsa de Pós-Doutoramento nacional, 1 vaga
Na Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma)
Bolsa de Pós-Doutoramento (BPD), no âmbito do Centro de Investigação História das Ciências e da Tecnologia “HIS/00286”, com
o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais (OE), nas seguintes condições:
1.

Área Científica: História das Ciências, da Tecnologia e da Medicina

2.
Requisitos de admissão: Possuir o grau de Doutor. São elementos preferenciais experiência em investigação e
networking, comunicações e publicações, tanto nacionais como internacionais, todos na área da unidade de investigação (História
das Ciências, da Tecnologia e da Medicina ou afim) e de acordo com os anos após doutoramento. É necessário o domínio da
língua inglesa.
3.
Plano de trabalhos: Desenvolver tarefas de investigação no âmbito do Acordo de Parceria PT2020 do CIUHCT, em
particular:
1) Desenvolver investigação em História da Ciência, da Tecnologia e da Medicina em associação ao projecto do grupo Experts,
Institutions and Globalization (EIG) (séculos XVIII a XX) e, em particular, nos seguintes temas, por ordem preferencial: CTM e
cidades; circulação global de experts, conhecimentos e práticas na área de CTM; divulgação da Ciência, Tecnologia e Medicina
(CTM); relações entre CTM e contextos politicos.
2) Contribuição ativa para os quatro Flagship Outputs do CIUHCT: (i) Dicionário de Biografias de Cientistas, Médicos e Engenheiros,
(ii) Bibliografia de História da Ciência, Medicina e Tecnologia em Portugal, (iii) Volume(s) sobre História da Ciência, Medicina e
Tecnologia em Portugal, (iv) revista online HoST;
3) Dinâmica de Comunicações em seminários, workshops, congressos e summerschools;
4) Publicações em revistas peer-reviewed;
5) Concorrer a fontes de financiamento suplementares no âmbito de projetos nacionais e internacionais competitivos.
6) Contribuição para outras atividades desenvolvidas no âmbito do CIUHCT e do Departamento de História e Filosofia das Ciências.
4.

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 FFCUL aprovado em 22 de dezembro de 2014.

5.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, em
bibliotecas e arquivos nacionais e internacionais e demais locais considerados pertinentes no âmbito do Plano de Trabalhos.

6.

Orientação científica: Preferencialmente Ana Isabel da Silva Araújo Simões ou, em casos excepcionais, a definir mediante a
adequação do tema escolhido à expertise dos membros integrados do CIUHCT.

7.

Duração da bolsa: A bolsa tem início previsto em Março de 2017. O contrato, com a duração inicial de 6 meses, pode ser
renovado por mais 30 meses até um máximo de 36 meses, para além do término do presente financiamento e após
autorização da FCT, de acordo com o estipulado no Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I.P. - 2013.

8.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1495, conforme tabela de valores das
bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
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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 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:
(i)
Avaliação Curricular (40%);
(ii)
Projeto de Pós-Doutoramento (30%);
(iii)
Integração do projecto de Pós-Doc nos objectivos do grupo Experts, Institutions and Globalization (EIG) (séculos XVIII a
XX) (30%);
(iv)
Os candidatos com pontuação mais elevada, até um máximo de três, poderão ser convocados para uma entrevista, que
contribuirá com um peso de um quinto (20%) para a classificação final do candidato.
10.
Composição do Júri de Seleção: Professores Doutores Ana Simões (presidente do júri), Maria Paula Diogo e Henrique
Leitão (vogais efectivos) e Doutores Antonio Sánchez e Ana Duarte Rodrigues (vogal suplente).

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 Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 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 correio eletrónico.
12.

Prazo de candidatura: O concurso encontra-se aberto de 27 de fevereiro a 10 de março de 2017.

13.
Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio
de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, Plano do Projeto de Investigação, Carta de
Motivação e Certificados de Habilitações.
As candidaturas devem ser remetidas por e-mail para: CIUHCT (a/c Cristina Amieiro sec.ciuhct.fcul@gmail.com).
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