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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description
Cargo/posição/bolsa:
Bolsa de Investigação Pós - doutoral
Referência: UIDP/00286/2020 - 1

Job/Fellowship Status

Área científica genérica: History

Information for FCT

Área científica específica:

Find the ideal candidate
Edit organisation data
Log out

Resumo do anúncio:
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação pós-doutoral
(BIPD) no âmbito do projecto de investigação do Centro Interuniversitário de História das
Ciências e da Tecnologia, CIUHCT 2020-2023, UIDP/00286/2020, financiado por fundos
nacionais através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., no âmbito do financiamento
programático da unidade, nas seguintes condições:

Texto do anúncio
1. Área Científica : História da Ciência, Tecnologia e Medicina, com preferência em História
da Medicina
2. Requisitos de admissão : Doutoramento
- O grau de doutor tenha sido obtido nos três anos anteriores à data da submissão da
candidatura à bolsa.
- A investigação pós-doutoral seja realizada em entidade de acolhimento distinta da entidade
onde foram desenvolvidos os trabalhos de investigação que conduziram à atribuição do grau
de doutor.
3. Plano de trabalhos:
Desenvolvimento da investigação sobre a história das doenças e da saúde pública em Portugal
ao longo do século XX, no âmbito da história da medicina civil e militar, integrada nas duas
linhas de investigação do CIUHCT, Peritos, Instituições e Globalização e, Instrumentos, Cultura
visual e Material.
Pretende-se que o bolseiro participe nas atividades desenvolvidas no âmbito do CIUHCT e do
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, FCT/UNL, e apresente os resultados da sua
investigação em comunicações (congressos nacionais e internacionais) e em publicações de
revistas peer-reviewed, em articulação com os outputs do CIUHCT.
4. Legislação e regulamentação aplicável : Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto, alterado e
republicado pelo Decreto-lei Nº 202/2012 de 27 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica) e alterado pelo Decreto-Lei nº 233/2012 de 29 de Outubro, pela Lei
nº12/2013 de 29 de Janeiro, pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 9 de Julho e pelo Decreto-Lei
n.º 123/2019, de 28 de Agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação Para a
Ciência e a Tecnologia, I.P. em vigor
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro.phtml.pt).
5. Local de trabalho : O trabalho será desenvolvido no Departamento de Ciências Sociais
Aplicadas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
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Nova de Lisboa (FCT NOVA), sob a orientação científica do Professor(a)/ Doutor(a) Isabel
Maria da Silva Pereira Amaral
6. Duração da(s) bolsa(s) : A bolsa terá à duração de 36 meses, com início previsto em
Março de 2021. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado dentro da vigência
do projecto.
7. Valor do subsídio de manutenção mensal : O montante da bolsa corresponde a 1616 €
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. (
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ) no País sendo o pagamento efectuado
mensalmente por transferência bancária.
8. Métodos de selecção : Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: (CV e
certificados de habilitação (40%); Carta de Motivação (30%); Entrevista (30%).
9. Composição do Júri de Selecção :
Presidente - Professora Doutora Isabel Maria Amaral
1º Vogal - Professora Doutora Ana Margarida Neto Aurélio Duarte Rodrigues
2º Vogal - Professora Doutora Palmira Fontes da Costa
10. Forma de publicitação/notificação dos resultados : Os candidatos serão notificados,
até 90 dias após a data limite para a submissão de candidaturas, através de correio
electrónico, dos resultados propostos pelo júri, tendo acesso às actas e à lista de ordenação
final. Após a notificação, os candidatos terão 10 dias úteis para se pronunciarem sobre o
projecto de decisão, em sede de audiência prévia dos interessados, nos termos do Código do
Procedimento Administrativo. A decisão final será tomada após o decurso do período de
audiência prévia, novamente notificada a todos os candidatos através de correio electrónico,
cabendo reclamação da mesma, no prazo de 15 dias úteis (para o endereço de e-mail
utilizado para a notificação), ou recurso, no prazo de 30 dias úteis, endereçado à Direcção da
NOVA.ID.FCT através do endereço aljb@fct.unl.pt.
11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso
encontra-se aberto no período de 26 de Janeiro a 8 de Fevereiro de 2021.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: ( Carta de Motivação, Curriculum Vitae,
Certificado de habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes) . As
candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para ciuhct.secretariado@fct.unl.pt

Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Informação não disponível
País: Portugal
Localidade: Caparica
Instituição de acolhimento: NOVA.ID.FCT-Associação para Inovação e Desenvolvimento da
FCT
Data limite de candidatura: 08 February 2021
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
Top of page

2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data
Instituição de contacto: NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da
FCT
Endereço:
Universidade Nova de Lisboa - Campus de Caparica
Caparica - 2829-516
Portugal
Email: coord@novaidfct.pt
Website: http://www.novaid.fct.unl.pt/
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

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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