EDITAL PARA ATRIBUIÇÃO DE 1 BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA
DOUTORADO/A NO ÂMBITO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURAS DE
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
Cargo/posição/bolsa:
1 Bolsa de Investigação (BI) Doutor

Referência:
DGPC/ Infraestrutura ROSSIO- 22139 (História de Arte)

Área científica Geral:
Ciências Sociais, Artes e Humanidades

Área científica específica:
História da Arte

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa para Doutor no âmbito do
Programa Operacional Regional de Lisboa, apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., através de fundos nacionais
(PIDDAC) no âmbito da Infraestrutura ROSSIO – Ciências Sociais, Artes e Humanidades (projeto
n.º 22139).

ANÚNCIO:

Área científica: História da Arte.

Instituição de Acolhimento:
DGPC (Direção-Geral do Património Cultural).

Publicitação das fontes de financiamento: Projeto financiado pelo Programa Operacional
Regional de Lisboa, apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., através de fundos nacionais (PIDDAC) no âmbito da
Infraestrutura ROSSIO – Ciências Sociais, Artes e Humanidades (projeto n.º 22139).
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Requisitos de admissão:
A bolsa destina-se a um(a) titular de Doutoramento em História da Arte, ou afins, que tenha
Licenciatura e mestrado em História da Arte.

Requisitos preferenciais:
São ainda fatores preferenciais o ter experiência profissional ou de investigação na área de
inventário e análise crítica de património arquitetónico (monumentos, conjuntos e sítios), bem
como o domínio de vocabulário controlado aplicável ao processo de inventário do património.

Plano de trabalhos:
As atividades a desenvolver enquadram-se na área de análise de documentação autêntica sobre
património cultural e produção de registos de inventário, com a avaliação de projetos e ações
de identificação, levantamento, inventário, documentação, estudo e investigação, interpretação
e divulgação de património cultural de diversas tipologias com recurso a tecnologias digitais,
assegurando, designadamente, a realização das seguintes tarefas - pesquisa e recolha de
documentação; levantamentos de campo; produção de registos de inventário do património
imóvel, móvel e integrado; identificação, descrição e integração em arquivo ótico da
documentação recolhida e produzida.

Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade):
A bolsa é atribuída ao abrigo da Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica) e do Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência
e a Tecnologia em vigor.

Local de trabalho:
Forte de Sacavém, Reduto do Monte Sintra, Sacavém - SIPA (Sistema de Informação para o
Património Arquitetónico).

Orientador científico:
Doutora Deolinda Maria Ressurreição Folgado.

Duração da bolsa:
A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em abril de 2019, com tempo de
ocupação total a 100% (35 horas semanais), com possibilidade de renovação até ao final do
Projeto/ Financiamento.
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Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante da bolsa corresponde a €1495 (mil quatrocentos e noventa e cinco Euros), pago
mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas
diretamente pela FCT, I.P. no País. Ao valor da bolsa, acresce o seguro social voluntário (SSV)
correspondente, bem como o seguro de acidentes pessoais.

CANDIDATURAS:

Prazo de apresentação de candidatura:
O concurso encontra-se aberto no período de 12 a 25 de fevereiro de 2019 (10 dias uteis).

Apresentação da candidatura:
A candidatura deve ser formalizada, exclusivamente, através do envio de carta registada com
aviso de receção, endereçada à Exma. Sra. Doutora Deolinda Maria Ressurreição Folgado e
enviada para a Direção-Geral do Património Cultural, sita no Palácio Nacional da Ajuda, 1349021 Lisboa, com o assunto, Candidatura DGPC/ Infraestrutura ROSSIO- 22139, devendo constar
a identificação da referência do presente edital, nome completo, número e data de validade do
bilhete de identidade ou cartão de cidadão, número de identificação fiscal, data de nascimento,
residência e endereço de contacto, incluindo endereço eletrónico e contacto telefónico,
devendo ser acompanhada, sob pena de exclusão (ponto 1 e 2) ou não consideração para
efeitos de avaliação (ponto 3 e 4), dos seguintes documentos:
1. Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, com menção das funções profissionais
e/ou de investigação que exerce e as que desempenhou anteriormente, com a
indicação dos respetivos períodos de permanência, assim como a formação profissional
detida, referindo as ações de formação finalizadas e relacionadas com o plano de
trabalhos;
2. Cópia legível dos certificados de habilitações académicas (Licenciatura, Mestrado e
Doutoramento);
3. Cópia legível dos documentos comprovativos das ações de formação frequentadas, com
indicação da entidade que as promoveu, período em que as mesmas decorreram e
respetiva duração;
4. Qualquer outro documento que o candidato considere relevante para a apreciação do
seu mérito e experiência profissional, nomeadamente cartas de recomendação,
publicações científicas, etc.
Método de seleção:
Os métodos de seleção incidirão sobre os parâmetros seguintes:
1. Avaliação curricular relativamente ao percurso académico do candidato (50%);
2. Avaliação curricular relativamente à proximidade dos domínios científicos de
especialização em relação à área de atuação na qual o candidato irá exercer a sua
atividade (50%).
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Da análise destes parâmetros, será efetuada uma lista classificativa, por ordem decrescente, e
enviada por correio eletrónico a cada um dos candidatos, reservando-se o júri o direito de
realizar uma entrevista aos 3 (três) que obtiverem a classificação mais elevada nos parâmetros
de seleção anteriores. Esta destinar-se-á a aferir as perspetivas de integração no projeto. Nessa
situação, a classificação final dos três candidatos admitidos à entrevista, terá a seguinte
fórmula:


Classificação obtida nos parâmetros de avaliação curricular, que contará 50%, e da
classificação obtida na entrevista, que contará 50%.

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

JÚRI/ PUBLICITAÇÃO:

Composição do júri de seleção:
Presidente: Deolinda Maria Ressurreição Folgado;
Vogais: Mário Luís Soares Fortes e Ana Paula Valente Figueiredo;
Vogais suplentes: Ana Paula Noé da Silva e Pedro de Almeida Marques.

Forma de publicitação / notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, afixada no site da DGPC, sendo o
candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de correio eletrónico.
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