Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical – CESEM
Pólo de Évora
2 Bolsas para Licenciado (BI)
4 de agosto de 2017
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 2 Bolsas para Licenciado (BI) no âmbito do
projeto do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Música, com financiamento da
FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC), ref.ª UID/EAT/00693/2013, nas seguintes
condições:
Área Científica: Música e/ou Musicologia
Requisitos de admissão: Licenciatura em Música, Musicologia ou Ciências Musicais, ou
equivalente.
Plano de trabalhos: Desenvolver trabalhos de investigação no âmbito das atividades do Pólo
de Évora do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM), nomeadamente, nas
áreas de Estudos de Instrumento; Estudos de Jazz; Ensino de Música; Património Musical de
Évora; Música Contemporânea.
Os trabalhos desenvolvidos incluem: a) tratamento, identificação e catalogação de bibliografia
e gravações; b) apoio aos eventos promovidos pelo CESEM.
Legislação e regulamentação aplicável: A concessão da Bolsa de Investigação será realizada
mediante a celebração de um contrato entre a Universidade de Évora e o bolseiro, nos termos
do Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Évora (Ordem de Serviço
nº1/2011), Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica (Lei nº40/2004 de 18 de agosto e
decreto-lei nº 202/2012 de 27 de agosto) e de acordo com a legislação e Regulamento de
Formação
Avançada
e
Qualificação
de
Recursos
Humanos
da
FCT
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Universidade de Évora, no pólo de Évora
do CESEM - Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical.
Duração da bolsa: A bolsa terá duração inicial de três meses com início previsto em outubro
de 2017.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa é €745,00 (setecentos e
quarenta e cinco euros), conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela
FCT, I.P. no País http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores, sendo os pagamentos
efetuados mensalmente, através de cheque ou transferência bancária.

Métodos de seleção:
a) Avaliação curricular, com base nos requisitos de admissão, que terá uma valoração de 0 a
10.
b) Avaliação do perfil do candidato e do seu enquadramento nas atividades do pólo de Évora
do CESEM, que terá uma valoração de 0 a 10.
c) Entrevista (facultativa, realizando-se, havendo necessidade, por decisão do júri do
concurso).

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Prof. Doutor Benoît Gibson
1º Vogal – Prof. Doutora Vanda de Sá Martins da Silva
2º Vogal – Prof. Doutor Eduardo José Tavares Lopes
1º Suplente – Prof.ª Doutora Ana Isabel Telles Antunes Béreau
2º Suplente – Prof. Doutor Christopher Consitt Bochmann
Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o presidente nos seus
impedimentos.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
divulgados, através de lista ordenada por ordem alfabética, por ordem final obtida ou outra,
afixada em local visível e público do CESEM e da Universidade de Évora e nos respectivos
websites, sendo os candidatos notificados através de correio electrónico. A decisão final do
procedimento será comunicada aos candidatos por meio eletrónico ou outro, nos termos
previstos no Código do Procedimento Administrativo.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 28 de agosto a 10 de setembro de 2017. Os resultados do concurso
serão divulgados até dia 15 de setembro de 2017. As candidaturas serão apresentadas
obrigatoriamente através de requerimento dirigido ao júri do concurso, contendo a
identificação do concurso, a identificação do candidato pelo nome completo, data e local de
nascimento, nacionalidade, número de identificação civil, estado civil, residência e endereços
postal e eletrónico e contacto telefónico, a indicação dos graus detidos pelo candidato e
respetivas classificações e a menção de que o candidato declara serem verdadeiros os
elementos ou factos constantes da candidatura, acompanhado de curriculum vitae do
candidato, cópias dos diplomas ou certificados de habilitações de licenciatura e de mestrado,
carta de motivação, plano de trabalho de investigação a desenvolver e, facultativamente,
outra documentação relevante para a apreciação da candidatura. Estes elementos deverão ser
enviados por correio electrónico com a referência “Bolsa para Licenciado” no assunto para:
Doutora Maria Ana Duarte Silva
Departamento de Música da Universidade de Évora
e-mail: mita@uevora.pt

