Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento, no
âmbito da Unidade de Investigação LAQV-REQUIMTE / NOVA.ID.FCT – Associação
para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, (LAQV/QUI/50006), com a referência
interna “LAQV/BPD/003/2019”, com o apoio financeiro da FCT/MCTES
(UID/QUI/50006/2019).
1. Área Científica:
Ciências da Conservação (Outras subáreas no Domínio das Ciências Exactas /
Chemical Sciences).
2. Requisitos de admissão:
Doutoramento em Conservação e Restauro ou áreas afins.

Outros requisitos:
- Motivação para investigação, boa capacidade de trabalho e de integração em equipa
interdisciplinar;
- Conhecimentos em técnicas de micro-espectroscopia bem como experiência em
técnicas de produção artística;
- Experiência em conservação e restauro de documentos gráficos;
- Experiência laboratorial comprovada nas áreas de micro-espectroscopia;
- Bom conhecimento da língua inglesa falada e escrita;
- Disponibilidade imediata;

3. Plano de trabalhos:
A bolsa pretende reforçar o impacto da investigação em herança cultural
(preservação & usufruto) na Requimte, promovendo o cruzamento da Ciência & Arte,
com especial enfâse no eixo estratégico "Interdisciplinary Approaches to Medieval
Iberian Heritage /medieval illuminations" e no desenvolvimento de um laboratório
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móvel de conservação e restauro.
O investigador irá participar na conceção do primeiro protótipo de um laboratório
móvel de conservação e restauro, numa primeira fase, contruído em articulação com
as coletividades centenárias de Almada e do Barreiro. Participará ainda na preparação
de uma candidatura a financiamento competitivo para desenvolver o referido
laboratório móvel de conservação e restauro. No âmbito do trabalho desenvolvido
contamos submeter um artigo para publicação em revista internacional.

4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto, alterado
e republicado pelo Decreto-lei Nº 202/2012 de 27 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica) e alterado pelo Decreto-Lei nº 233/2012 de 29 de Outubro,
pela Lei nº12/2013 de 29 de Janeiro e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 9 de Julho;
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação Para a Ciência e a Tecnologia,
I.P.

em

vigor

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2018.pdf).

5. Local de trabalho: O trabalho é desenvolvido no Laboratório Associado REQUIMTE,
no Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação científica da Professora Doutora
Maria João Melo.

6. Duração da bolsa: A bolsa tem a duração de 3 meses, com início previsto para
Março de 2019, sem possibilidade de renovação.

8. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a
€1495,00, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P.
no País (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt ), sendo o pagamento
efetuado mensalmente por transferência bancária.
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8. Métodos de seleção:
Avaliação curricular e experiência prévia na área de investigação requisitada, com a
valoração de 70% e 30%, respetivamente; o júri poderá convocar os candidatos para
uma entrevista. Caso haja entrevista esta terá um peso de 50% na classificação final.
A falta de experiência comprovada na área de conservação e restauro, é considerado
um fator eliminatório.
9. Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Professora Doutora Maria João Melo;
Vogais efetivos: Professor Doutor João Carlos Lima; Professor Doutor António Jorge
Parola;
Suplentes: Doutor Luís Branco; Professor Doutor António Pires de Matos.

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da
avaliação são publicitados através de lista ordenada por nota final obtida, afixada em
local visível e público do Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, sendo todos os candidatos
notificados através de email.

11. Prazo e forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas estão abertas
no período de 11 a 22 de fevereiro de 2019. As candidaturas devem ser formalizadas,
obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos
seguintes documentos: Curriculum Vitae, carta de motivação, certificado de
habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes.
As candidaturas devem ser remetidas por correio eletrónico para mjm@fct.unl.pt,
devendo indicar no assunto “Herança Cultural BPD2019".
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Caso se revele necessário, poderá ser solicitada a entrega de comprovativos,
pessoalmente, durante o horário de expediente na morada a seguir indicada, ou
remetidas por correio para Maria João Melo, Departamento de Conservação e
Restauro, FCT NOVA Campus da Caparica, 2829-516 Caparica Portugal.
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