Contrato Individual de Trabalho de Investigador Doutorado a Termo
Resolutivo Incerto
Encontra-se aberto concurso para a contratação, na modalidade de contrato individual
de trabalho a termo incerto, de um(a) Investigador(a) Doutorado(a) no âmbito do
projeto europeu “Mobilization of a plurality of voices and mutual learning to accelerate
the Bio-based sector - BIOVOICES” Ref. 774331/ NOVA.id.FCT – Associação para a
Inovação e Desenvolvimento da FCT, financiado por fundos europeus, nas seguintes
condições:
1. Área Científica: Ciências Sociais e Humanidades
2. Requisitos de admissão: Grau de doutor em Sociologia ou em História da Ciência e
da Tecnologia e que possuam os seguintes requisitos: trabalhos publicados sobre a
relação entre economia e sociedade; experiência na área da investigação.
3. Plano de trabalhos:
- Construção do enquadramento teórico do projecto que constituirá a matriz de
orientação das atividades do mesmo.
- Apoio ao projecto em todas as suas vertentes de investigação, comunicação e
divulgação, bem como dos contactos com a coordenação global do projecto e do
Work Package.
- Preparação das entrevistas e realização de entrevistas a actores centrais no
projecto
- Tratamento de dados e elaboração de relatórios;
- Organização de MMLs, incluindo contactos e escolha de intervenientes,
organização local e produção de materiais e outputs;
- Organização de reuniões e outras atividades científicas e de divulgação no âmbito
dos objetivos do projeto.
4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 7/2009 de 12 de Fevereiro (Código
do Trabalho), na sua redacção atualizada Decreto-Lei n.º 57/2016, de 19 de Julho,
alterado pela Lei n.º 57/2017, de 29 de Agosto (RJEC).
5. Local de trabalho: O(a) Investigador(a) Doutorado(a) prestará o seu trabalho nas
instalações do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA) da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da UNL, sitas no Campus de Caparica.
6. Duração do contrato(s): O contrato de trabalho será celebrado a termo resolutivo

incerto, nos termos do artigo 140º do Código do Trabalho, entrará em vigor na data
da sua assinatura e terá a duração necessária à execução do plano de trabalhos
acima identificado.
7. Valor do vencimento mensal: O montante do salario ilíquido mensal 2.128,34 €
sendo o pagamento efectuado mensalmente por transferência bancária, ao qual
irá acrescer o Subsídio de Refeição em vigor.
8. Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
a. Curriculum Vitae Global (40%).
b. Investigação e trabalhos publicados no âmbito da temática da relação
entre economia e sociedade (45%).
c. Carta de Motivação (15%).
9. Composição do Júri de Selecção:
- Presidente Maria Paula Diogo (FCT/NOVA; Coordenadora do CIUHCT)
- Vogal: Paula Urze (FCT/NOVA)
- Vogal: Luísa Veloso (ISCTE_IUL)
- Vogal suplente: Ana Carneiro (FCT/NOVA)
- Vogal suplente: Isabel Amaral (FCT/NOVA)
10. 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 junto ao Secretariado do Departamento de
Ciências Socais Aplicadas (DCSA), publicitadas na página eletrónica da NOVA.id.FCT
(www.novaidfct.pt) e enviadas por correio eletrónico, com recibo de entrega de
notificação, a todos os candidatos.
11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso
encontra-se aberto no período de 3 a 9 de Abril de 2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, através do envio num único ficheiro de:
a) CV completo; b)Carta de motivação; c) Sinopse do percurso científico; d)
Certificado de Doutoramento; e) Cópias de publicações representativas
documentando experiência na área de investigação em causa (máximo de 5);
remetidas por email para mpd@fct.unl.pt com ASSUNTO: PROJECTO BIOVOICES.

