
 

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

 

Título: 2 Bolsas de Investigação 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 2 Bolsas de Investigação no âmbito do 

projeto REVIVE (Protocolo celebrado entre o Instituto do Turismo de Portugal I.P., a 

Direcção-Geral do Património Cultural, a Direcção-Geral do Tesouro e Finanças e o 

IHA/FCSH/NOVA), financiado pelo Turismo de Portugal, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Ciências Sociais e Humanidades 

 

Requisitos de admissão:  

a. MESTRADO em História da Arte  

b. Prática de investigação em História da Arte. 

 

Plano de trabalhos:  

1. Atividades a desenvolver: 

a. Pesquisa e recolha de informação em bibliotecas, museus e arquivos. 

b. Sistematização da informação.  

c. Elaboração de monografias sobre os edifícios do Programa REVIVE, cada uma até 30 

páginas de texto. 

 

2. Objetivos 

- Articular a investigação em História da Arte com um programa que visa a recuperação e 

utilização para fins turísticos dos edifícios do programa REVIVE. 

- Disseminar conhecimentos histórico-artísticos sobre os edifícios do programa REVIVE e 

atualização as necessidades e possibilidades de aprofundamento da investigação. 

 

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 da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos da FCSH. 



 

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de História da Arte da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação científica da 

Professora Doutora Raquel Henriques da Silva. 

  

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em setembro 

de 2017. 

 

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 de avaliação: 

(A) Curriculum Vitae;  

(B) Área de especialização: século XIX 

(C) Experiência de inventariação e de investigação; 

(D) Conhecimentos de Inglês; 

 

Métodos de avaliação e seu peso relativo na avaliação final: 

Parâmetros de avaliação Peso relativo na avaliação 

final 

Método de avaliação 

A 50% Avaliação curricular  

B 20% Avaliação curricular 

C 20% Avaliação curricular  

D 10% Avaliação curricular 

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

 

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


 

Composição do Júri de Seleção:  

Presidente: Professora Doutora Raquel Henriques da Silva 

1º vogal: Prof. Doutor Pedro Flor 

2º Vogal: Profª. Doutora Margarida Tavares da Conceição 

3º Vogal: Prof. Doutor Helder Carita 

Caberá ao primeiro vogal substituir o presidente na sua eventual ausência. 

 

Forma de publicitação/notificação 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 eletrónico, 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 10 a 21 de julho de 2017. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 

candidatura acompanhada dos seguintes documentos:  

a. Curriculum Vitae detalhado; 

b. Cópia dos certificados de licenciatura; 

c. Cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte; 

d. Outros documentos considerados relevantes para a candidatura 

 

As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para: 

iha@fcsh.unl.pt com ccraquelhs10@gmail.com 

ao cuidado de:  

Professora Doutora Raquel Henriques da Silva 

indicando no assunto: 

Candidatura BI (HÁ) — REVIVE 
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