
1. Descrição do cargo/posição/bolsa 

1. Job description 

Cargo/posição/bolsa: 

Bolsa de Investigação (Mestre) 

Referência: FCSH / CHAM / HIS / BI Mestre 1 

Área científica genérica: Not available 

Área científica específica: 

Resumo do anúncio: 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação (Mestrado) no âmbito da instituição de I&D 
CHAM – Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar, HIS/04666, com o apoio financeiro da FCT/MEC através de fundos 
nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020. 

Texto do anúncio 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação (Mestrado) no âmbito da instituição de I&D 
CHAM – Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar, HIS/04666, com o apoio financeiro da FCT/MEC através de fundos 
nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020, nas seguintes 
condições: 

Área Científica: História – Receção da Antiguidade 

Requisitos de admissão: 

- Mestrado em História, com uma classificação final não inferior a 18/20 valores.  

- Investigação na área dos estudos sobre a Mesopotâmia. 

- Participação em projetos de investigação na área da História e Arqueologia do Médio Oriente Antigo. 

- Conhecimentos de paleografia e competências de leitura de documentos do século XVII.  

Plano de trabalhos: 

- Apoiar o desenvolvimento da investigação inserida no grupo deinvestigação A Antiguidade e a sua receção. 

- Estudar e sistematizar corpus de relatos de viagens de europeus nos séculos XVI e XVII. 

- Submissão de um artigo em revista com arbitragem científica. 

Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade): a bolsa é atribuída ao abrigo da Lei Nº. 40/2004, de 18 de 
Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia em vigor. 

www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf


Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na sede de Lisboa do CHAM – Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar 
/ Portuguese Centre for Global History da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e 
Universidade dos Açores, sob a orientação científica do Doutor Francisco Caramelo. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em Outubro de 2015. O contrato da bolsa 
não poderá ser renovado. 

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a € 980, conforme tabela de valores 
das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País  

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: 

A) Avaliação Curricular; B) Participação em projetos na área de Antiguidade; C) entrevista; com a respetiva valoração de 
A) 55% e B) 45%. Apenas os candidatos com uma pontuação igual ou superior a 80/100 serão convocados para uma 
entrevista (C), que contribuirá com um peso de 20% para a classificação final do candidato. 

Composição do Júri de Seleção: 

Presidente: Francisco Caramelo 

1º vogal efetivo: Helena Trindade Lopes 2º vogal efetivo: Leonor Santa Bárbara Vogal suplente: Maria do Rosário 
Laureano Santos 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista 
ordenada por nota final obtida, no sítio da FCSH/NOVA, até 90 dias úteis após a data limite de submissão de 
candidaturas, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de email. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 24 de 
Agosto a 9 de Setembro de 2015. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de mensagem eletrónica acompanhada dos 
seguintes documentos: 

Curriculum Vitae, certificado de habilitações. 

As candidaturas deverão ser entregues por correio electrónico, para: cham@fcsh.unl.pt, com a referência da bolsa 
(Antiguidade_BI_Mestre_1) no assunto na mensagem. 

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL) 

Data limite de candidatura: 09 September 2015 (A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio) 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
mailto:cham@fcsh.unl.pt

