CIDEHUS
Bolsa de Investigação para Licenciado
inscrito em ciclo de estudos ou curso não conferente de grau – uma vaga

1 de setembro de 2020
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para aluno inscrito
em ciclo de estudos ou curso não conferente de grau no âmbito do projeto IRONIC - Desafios
da tinta ferrogálica – História e conservação de um património cultural em risco, com
referência FCT “PTDC/ARTHIS/32327/2017”, financiado por fundos nacionais através da
FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições:

Área Científica: Licenciatura em História ou História - ramo Património Cultural.

Requisitos de admissão: A bolsa é destinada a Licenciados. O(a)s candidato(a)s deverão possuir
licenciatura em História ou História, ramo Património Cultural; conhecimentos aprofundados
em Paleografia Moderna; experiência de trabalho em Arquivos e em projectos de investigação;
experiência consistente de trabalho em bases de dados relacionais e folhas de cálculo; interesse
no trabalho em equipa e na investigação.
Condições preferenciais: interesses de investigação para desenvolvimento de provas
académicas em paleografia e materialidade da escrita.

Conforme o Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT nº950/2019 de 16 de dezembro de
2019, artigo 3º e 6º, os candidatos a BI devem cumprir como condição regra para a atribuição
da bolsa, a inserção efetiva em ciclos de estudos conducentes à atribuição de graus académicos
ou em cursos não conferentes de grau académico.

Plano de trabalhos: 1) leitura paleográfica; 2) preenchimento e gestão de base de dados; 3)
colaboração em projectos de História Digital.

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 Estatuto do Bolseiro de Investigação (Lei nº40/2004 de 18 de agosto e decreto-lei nº
123/2019 de 28 de agosto) e de acordo com a legislação e Regulamento de Bolsas de
Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P em vigor, regulamento nº950/2019
de 16 de dezembro de 2019 https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt .

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CIDEHUS da Universidade de Évora, sob a
orientação científica da Professora Doutora Hermínia Vasconcelos Vilar e da Professora Doutora
Fernanda Olival.

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 8 meses, com início previsto em Outubro de 2020.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 798,00,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(http://fct.pt/apoios/bolsas/valores), sendo os pagamentos efetuados mensalmente, através de
cheque ou transferência bancária.

Métodos de seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: 1a fase - avaliação
curricular; 2ª fase - entrevista com leitura de um ou mais extractos de manuscritos do período
compreendido entre os séculos XV- XVIII.
1ª fase:
a) todos os candidatos que não provem ter conhecimentos de Paleografia ou de Paleografia
Moderna devem ser imediatamente excluídos;
b) serão também eliminados os que não tiverem formação em História – licenciatura ou História
– ramo Património Cultural;
c) Na apreciação curricular a valoração e pontuação será a seguinte (classificar de 0-20):
- Desempenho na área da transcrição paleográfica – 50%
- Experiência de trabalho em arquivo – 20%
- Conhecimentos e experiência de bases de dados – 10%.
- Experiência de trabalho em projetos de investigação – 20%
2ª fase:
a) Esta fase é a eliminatória para a selecção do candidato, para a qual transitam até 5
candidatos com as mais altas classificações da fase anterior;

b) A entrevista será sobre curriculum, motivação, experiência de trabalho na área,
interesse em prosseguir trabalho na área da Paleografia e da materialidade da escrita e
teste aos conhecimentos de Paleografia Moderna (classificação de 0-20).

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Prof.ª Doutora Hermínia Vasconcelos Vilar
1.º Vogal – Prof.ª Doutora Fernanda Olival
2.º Vogal – Prof.ª Doutora Maria Filomena Barros
1.º Suplente – Prof.ª Doutora Mafalda Soares da Cunha
2.º Suplente – Prof. Doutor Fernando Branco

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público do
Palácio do Vimioso, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email.
Nos termos de direito de audiência prévia dos interessados o projeto de Classificação Final será
anunciado por qualquer meio escrito a todos os interessados.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 14 a 25 de setembro de 2020 e os resultados da seleção serão publicados
até 30 de setembro de 2020.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de
habilitações e carta de motivação.

As candidaturas deverão ser remetidas por e-mail para:
Prof.ª Doutora Hermínia Vasconcelos Vilar
CIDEHUS – Centro Interdisciplinar, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora
e-mail: cidehus@uevora.pt

