EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

Título: uma bolsa de investigação

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma bolsa para apoio à investigação no âmbito das
populações coloniais portuguesas e políticas régias de população durante os séculos XVIII e XIX.

Área Científica: História

Requisitos de admissão:
Os candidatos devem possuir licenciatura em História cujo grau tenha sido obtido até ao ano lectivo
de 2009/2010. A média não deve ser inferior a 14 valores.
Bons conhecimentos de Paleografia (século XVIII).
Experiência em Excel na óptica do utilizador.
São factores preferenciais:
a) experiência em investigação com base em documentação produzida no quadro do Conselho
Ultramarino, 1700-1820;
b) o eventual interesse em prosseguir para mestrado ou doutoramento no âmbito das populações
coloniais e políticas régias de população nos séculos XVIII e XIX.
Plano de trabalhos:
Recolha e tratamento de informação principalmente oriunda do Conselho Ultramarino relativa a
movimentos populacionais no quadro do império português entre 1750 e 1820. Consideram-se aqui
os documentos relativos a ordens régias sobre a execução de mapas estatísticos, tabelas da
população, cartas e ofícios do Conselho ultramarino e das secretarias-gerais dos governos relativas a
recrutamentos militares, organização de “levas de casais” e políticas de gestão de degredados.
Objectivos:
Esta bolsa de investigação irá conferir treino avançado em investigação histórica no domínio das
populações coloniais portuguesas (séculos XVIII e XIX) Espera-se que o candidato venha a
desenvolver pesquisa de forma mais autónoma e que inicie a produção de textos e materiais de
trabalho neste domínio de estudos.

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos
da FCSH.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de História d’Aquem e d’Além-Mar da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas sob a orientação científica do Doutor Paulo Teodoro de
Matos.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em Dezembro de
2014. O contrato de bolsa não poderá ser renovado.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 745, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).

Requisitos de admissão a concurso: Licenciatura na área científica do projecto (História), com média
final não inferior a 14 valores e cujo grau tenha sido obtido até ao ano lectivo de 2009/2010. Bons
conhecimentos em paleografia e experiência em Excel na óptica do utilizador.
Parâmetros de avaliação: Ex.: Grau académico na área científica do projecto (A); competências
paleográficas (B); conhecimentos de Excel (C); entrevista (D)
Métodos de avaliação e seu peso relativo na avaliação final:
Parâmetro de avaliação

Peso relativo na avaliação final

Método de avaliação

A

30

Avaliação curricular

B

15

Prova de conhecimentos

C

15

Prova de conhecimentos

D

40

Entrevista. Interesse pelo projecto

Composição do Júri de Selecção:
Paulo dos Mártires Lopes Teodoro de Matos (vogal)
Alexandra Curvelo da Silva Campos (vogal)
Pilar Diez del Corral Corredoira (vogal)

Giulia Stripolli (vogal)
André Pinto de Sousa Dias Teixeira (suplente)
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 da
FCSH, sendo todos os candidato notificados dos resultados através de e-mail.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de 22 de outubro a 4 de novembro de 2014.

Modo de apresentação e instrução das candidaturas:
Os candidatos deverão enviar:
Carta de motivação;
Curriculum Vitae detalhado;
Cópia de certificado de habilitações;
Fotocópia de BI e N.º de contribuinte ou cartão de cidadão;
Outros documentos considerados relevantes para a apreciação da candidatura (trabalhos
académicos na área do projecto, cartas de referência, etc.)

As candidaturas poderão ser entregues:
- Enviadas por e-mail para: coldemo@fcsh.unl.pt
- Pessoalmente, no Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Edifício I&D (sala 2.19)
Avenida de Berna, 26-C Lisboa

