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Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) Mestre

Find research opportunities

Referência: FCSH / CICS.NOVA / UID/SOC/04647/2013 / 1 BGCT Mestre
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List and locate Portuguese Mobility
Centres .

Área científica genérica: Not available
Área científica específica:
Resumo do anúncio:
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e
Tecnologia no âmbito do Projeto Estratégico do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
(CICS.NOVA), UID/SOC/04647/2013, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos
nacionais (PIDDAC), nas seguintes condições:
Texto do anúncio
Área Científica: Ciências Sociais

Portuguese research landscape
Find out how research is organised in
Portugal.
Portuguese research policy
Find out about research policy in
Portugal.
Women in science
Find out about the situation of women
scientists.

Requisitos de admissão:
- Mestre nas áreas da gestão de C&T, ciências da comunicação ou em outras áreas das
ciências sociais;
- Domínio da língua portuguesa e inglesa falado e escrito;
- Experiência em funções ligadas ao apoio da atividade científica nomeadamente em unidade
de investigação preferencialmente da NOVA FCSH.
Parâmetros de avaliação:
a) Componentes curriculares orientadas para a função;
b) Conhecimentos certificados de inglês falado e escrito;
c) Experiência demonstrada em funções no apoio à atividade científica;
d) Motivação para a função, autonomia, iniciativa, organização e sentido de responsabilidade;
e) Conhecimentos do funcionamento de unidades de investigação universitária;
f) Gosto pelo trabalho em equipa.
Plano de trabalhos: Desempenhar atividades nas áreas de gestão de ciência, comunicação de
ciência, inovação e criação de valor, incluindo:
Apoiar a Direção na política de gestão de comunicação;
Produzir relatórios de apoio à coordenação para tomada de decisão;
Gerir processos administrativos de apoio à investigação;
Comunicar com universidades e centros de investigação, nacionais e estrangeiras;
Apoiar a preparação de candidaturas para financiamento de investigação;
Apoiar a captação de financiamentos públicos e privados, na gestão de oportunidades em
rede, ao nível das atividades de investigação;
Apoiar a gestão financeira e logística dos projetos da UI.
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
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
(CICS.NOVA) na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
sob a orientação científica do Professor Doutor Luís António Vicente Baptista.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses. O contrato de bolsa poderá ser
renovado até ao máximo de 60 meses.
Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a € 980,00,
pago mensalmente e por transferência bancária, 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:
Parâmetros A/B/C: 60% por avaliação curricular
Parâmetros D/E/F: 40% entrevista
Todos os parâmetros serão valorados numa escala de zero a vinte valores.
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Os candidatos admitidos a concurso serão oportunamente notificados, por correio eletrónico,
da data de realização da entrevista.
Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Luís Vicente Baptista
1º Vogal efetivo: Helena Serra
2º Vogal efetivo: Rui Pedro Julião
Vogal suplente: Manuel Lisboa/Maria José Roxo
Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o presidente nas
suas ausências.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados da
avaliação curricular (AC), tendo a possibilidade de se pronunciarem, nos termos do Código de
Procedimentos Administrativo. Os primeiros 5 classificados admitidos na primeira fase serão
convocados para a realização de entrevista.
A lista de ordenação será publicada no site do CICS.NOVA e notificada a todos os candidatos,
até 90 dias úteis após a data limite de submissão de candidaturas. Todas as notificações serão
efetuadas via correio eletrónico através do qual foi rececionada a candidatura.
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 02 a 16 de outubro de 2018.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos:
Curriculum Vitae detalhado;
Carta de motivação;
Cópia de certificado de habilitações.
As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico para a morada
cicsnova@fcsh.unl.pt com a referência “Bolsa de Gestão em Ciência e Tecnologia”.
- Ou por correio eletrónico para a morada cics.nova@fcsh.unl.pt com a referência “Bolsa de
Gestão em Ciência e Tecnologia”.
Número de vagas: 1
Tipo de contrato: Temporário
País: Portugal
Localidade: Lisboa
Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Data limite de candidatura: 16 October 2018
(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: cicsnova@fcsh.unl.pt
Website: http://www.fcsh.unl.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
Top of page

http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=104118&lang=pt

2/3

04/10/2018

eracareers
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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