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1. Descrição do cargo/posição/bolsa 
1. Job description 

Cargo/posição/bolsa:  
Bolsa de Investigação  
 
Referência: FCSH/IHA - BI (CR) — Projecto Conventos LX [PTDC/CPC-HAT/4703/2012]  
 
Área científica genérica: Not available  
 
Área científica específica: 

 
Resumo do anúncio:  
 

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
abre  concurso  para  a  atribuição  de  1  Bolsa  de  Investigação  no  âmbito  do 
projecto PTDC/CPC-HAT/4703/2012,  financiado pela Fundação para a Ciência 
e Tecnologia. 
 
 

Texto do anúncio 
 

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
abre  concurso  para  a  atribuição  de  1  Bolsa  de  Investigação  no  âmbito  do 
projecto PTDC/CPC-HAT/4703/2012, financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia  na  linha  do  Projecto  3599  –  Promover  a  Produção  Científica,  o 
Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação, desenvolvido no (IHA) Instituto de 
História da Arte. 
     
Tipo de bolsa:Tipo de bolsa:Tipo de bolsa:Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação [BI] 
  
ProjectoProjectoProjectoProjecto:  PTDC/CPC-HAT/4703/2012  –  Da  cidade  sacra  à  cidade  laica.  A 
extinção  das  ordens  religiosas  e  as  dinâmicas  de  transformação  urbana  na 
Lisboa do século XIX. 
  
Área científicaÁrea científicaÁrea científicaÁrea científica: Ciências Sociais e Humanidades 
  
Área  científica  específicaÁrea  científica  específicaÁrea  científica  específicaÁrea  científica  específica:  Culturas  e  Produção  Cultural  –  Conservação  e 
Restauro – Património Móvel, especialidade de Documentos Gráficos 
  
  
     
Atividades a desenvolver:Atividades a desenvolver:Atividades a desenvolver:Atividades a desenvolver: 
  
•         Colaboração na avaliação do estado de conservação de documentos; 
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•         Intervenções  de  preservação,  conservação  e  restauro  pontual  e/ou 
sistemático de documentos em suporte papel e pergaminho; 

•         Restauro de encadernação; 
•         Colaboração na elaboração de acondicionamentos de preservação; 
•         Colaboração em acções de preservação e conservação de documentos 

fotográficos; 
•         Colaboração  no  registo  descritivo,  com  integração  de  imagem,  da 

intervenção de conservação dos documentos do Projecto; 
     
     
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos 
Avaliar  e  efetuar  intervenções  de  preservação,  conservação  e  restauro  de 
documentos gráficos e fotográficos. Efetuar o registo descritivo de intervenção 
de conservação em base de dados. 
  
Orientação científica:Orientação científica:Orientação científica:Orientação científica: 
Prof.ª Doutora  Raquel Henriques da Silva 
  
Local de trabalhoLocal de trabalhoLocal de trabalhoLocal de trabalho: 
Direção-geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas 
     
Duração e Regime da ActividadeDuração e Regime da ActividadeDuração e Regime da ActividadeDuração e Regime da Actividade: 
12 meses; 
     
Renovação:Renovação:Renovação:Renovação: 
Sim 

  
NNNNºººº    renovações permitidas:renovações permitidas:renovações permitidas:renovações permitidas: 
Uma 
  
Duração máxima de cada renovação:Duração máxima de cada renovação:Duração máxima de cada renovação:Duração máxima de cada renovação: 
12 meses 
  
Duração máxima total do contrato com renovações:Duração máxima total do contrato com renovações:Duração máxima total do contrato com renovações:Duração máxima total do contrato com renovações: 
24 meses 
  
Data de início do contrato (previsão)Data de início do contrato (previsão)Data de início do contrato (previsão)Data de início do contrato (previsão) 
Agosto de 2013 
  
Valor do subsídio de manutenção mensal:Valor do subsídio de manutenção mensal:Valor do subsídio de manutenção mensal:Valor do subsídio de manutenção mensal: 
745 Euros 
     
Número de bolsas a atribuir:Número de bolsas a atribuir:Número de bolsas a atribuir:Número de bolsas a atribuir: 
1 bolsa 
     
Requisitos de admissão a concursoRequisitos de admissão a concursoRequisitos de admissão a concursoRequisitos de admissão a concurso:  

a. Licenciatura em Conservação e Restauro e Mestrado em Conservação 
e Restauro, especialidade de Documentos Gráficos, com média final não 
inferior a 16 valores; 
b.  Prática  na  utilização  de  programas  informáticos  de  descrição 
arquivística (Digitarq ou semelhantes); 
c. Experiência em projectos de intervenção, conservação e restauro de 
documentos  gráficos  e  fotográficos  (suporte  papel,  pergaminho  e  de 
várias tipologias: mapas, livros, jornais, fotografias); 
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Parâmetros de avaliação:Parâmetros de avaliação:Parâmetros de avaliação:Parâmetros de avaliação: 
  
(AAAA) Curriculum Vitae;  
(BBBB) Entrevista; 
(CCCC) Experiência programas informáticos de descrição arquivística; 
(D)D)D)D)Motivação para integrar a equipa do projecto; 
     
     
Métodos de avaliação e seu peso relativo na avaliação final:Métodos de avaliação e seu peso relativo na avaliação final:Métodos de avaliação e seu peso relativo na avaliação final:Métodos de avaliação e seu peso relativo na avaliação final: 
     

Todos os parâmetros serão valorados numa escala de zero a vinte valores. 

Os  candidatos  admitidos  a  concurso  serão  oportunamente  notificados,  por 
correio electrónico, da data de realização da entrevista. 
     
Composição do Júri do concursoComposição do Júri do concursoComposição do Júri do concursoComposição do Júri do concurso: 
Presidente: Professora Doutora Raquel Henriques da Silva  
1º Vogal efetivo: José Manuel Garcia 
2º Vogal efetivo: Pedro Flor 
Vogal Suplente: Deolinda Folgado 
  
Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, substituir o presidente na sua 
eventual ausência. 
     
Forma de divulgação dos resultadosForma de divulgação dos resultadosForma de divulgação dos resultadosForma de divulgação dos resultados: 
Os resultados da avaliação serão divulgados, para audiência dos candidatos, no 
sítio  da  FCSH-UNL,  até  90  dias  úteis  após  a  data  limite  de  submissão  de 
candidaturas. 
A  decisão  final  do  procedimento  será  comunicada  aos  candidatos  por  meio 
electrónico  ou  outro,  nos  termos  previstos  no  Código  do  Procedimento 
Administrativo. 
     
Prazo de candidatura:Prazo de candidatura:Prazo de candidatura:Prazo de candidatura: 
O período de recepção de candidaturas encontra-se aberto entre 26 de Junho e 
11 de Julho de 2013. 
     
     
Modo de apresentação e instrução das candidaturasModo de apresentação e instrução das candidaturasModo de apresentação e instrução das candidaturasModo de apresentação e instrução das candidaturas: 
        

a.     Carta de motivação; 
b.     Curriculum Vitae; 
c.     Cópia dos certificados de licenciatura e mestrado; 
d.     Cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte; 
e.     Outros documentos considerados relevantes para a candidatura. 

  
As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para: 
bolsas.iha@fcsh.unl.pt com cc de iha@fcsh.unl.pt 

  

Parâmetros de Parâmetros de Parâmetros de Parâmetros de 
avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação 

Peso relativo na Peso relativo na Peso relativo na Peso relativo na 
avaliação finalavaliação finalavaliação finalavaliação final 

Método de avaliaçãoMétodo de avaliaçãoMétodo de avaliaçãoMétodo de avaliação 

A 40% Avaliação curricular 
B 20% Entrevista 
C 20% Avaliação  curricular  e 

entrevista 
D 20% Entrevista 
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ao cuidado de:  
Professora Doutora Raquel Henriques da SilvaProfessora Doutora Raquel Henriques da SilvaProfessora Doutora Raquel Henriques da SilvaProfessora Doutora Raquel Henriques da Silva 
  
indicando no assunto: 
Candidatura BI (CR) Candidatura BI (CR) Candidatura BI (CR) Candidatura BI (CR) ————    Projecto Projecto Projecto Projecto Conventos LX Conventos LX Conventos LX Conventos LX [[[[PTDC/CPCPTDC/CPCPTDC/CPCPTDC/CPC----HAT/4703/2012]HAT/4703/2012]HAT/4703/2012]HAT/4703/2012] 
  
Só  serão  consideradas  válidas  as  candidaturas  que  recebam  um  e-mail  de 
confirmação de recepção. 
     
Legislação e regulamentação aplicávelLegislação e regulamentação aplicávelLegislação e regulamentação aplicávelLegislação e regulamentação aplicável: 
O Estatuto do Bolseiro de Investigação aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de 
agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto e Regulamento 
de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.  2012 
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt 

  
Financiamento:Financiamento:Financiamento:Financiamento: 
O projecto em cuja actividade se integra a bolsa posta a concurso é financiado 
por fundos nacionais através da FCT/MEC (PIDDAC)  
 
 

 
Número de vagas: 1  
 

Tipo de contrato: Informação não disponível  
 

País: Portugal  
 

Localidade: Lisboa  
 

Instituição de acolhimento: Instituto de História da Arte  
 

 
Data limite de candidatura: 11 July 2013  
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio) 
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2. Dados de contactos da organização 
2. Organization contact data 

Instituição de contacto: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas  
 

Endereço: 
Av. de Berna, 26 C  
Lisboa - 1069-061  
Portugal  
 

Email: iha@fcsh.unl.pt  
 

Website: http://www.fcsh.unl.pt  
 

 
 Top of page 

 

3. Habilitações académicas 
3. Required education Level 
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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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