Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação para Mestre

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para
Mestre, no âmbito da Unidade de Investigação VICARTE - Vidro e Cerâmica para as
Artes – EAT/00729/ NOVA.ID.FCT – Associação para a Inovação e Desenvolvimento

da FCT, com o apoio financeiro da FCT/MCTES:

1. Área Científica: Conservação e Restauro

2. Requisitos de admissão: Mestrado em Conservação e Restauro ou áreas afins.
Serão factores preferenciais: i) conhecimento e autonomia na aplicação de técnicas
instrumentais à caracterização química de vidros e sua degradação, nomeadamente
XRF, SIMS e micro-Raman; ii) experiência na área de tratamento de dados analíticos;
iii) experiência de trabalho em equipas multi-disciplinares.
3. Plano de trabalhos: O bolseiro participará nas seguintes actividades do grupo de
investigação: 1) estudos de degradação de vidro; 2) reprodução de vidros históricos
com base em tratados e dados experimentais.

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 e
pela Lei nº12/2013 de 29 de Janeiro; Regulamento de Bolsas de Investigação da
Fundação

Para

a
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e
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Tecnologia,

I.P.

em

vigor

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf).

5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido nas Instalações da VICARTE no
Campus de Caparica e no Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação científica da
Professora Doutora Márcia Gomes Vilarigues.

6. Duração da bolsa: O contrato de bolsa tem a duração de 7 meses, com início

previsto em Abril de 2018. O contrato de bolsa poderá ser, eventualmente, renovado
dentro da vigência do projeto.

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €
980,00 conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no
País (http:// www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), sendo o pagamento efetuado,
mensalmente, por transferência bancária.

8. Métodos de seleção:
A seleção será efetuada em duas fases. Numa primeira fase será realizada uma
análise curricular (experiência laboratorial na área (50%), Publicações e comunicações
(30%) Média de Mestrado (20%)). Se for considerado necessário, haverá uma
entrevista cuja valoração será de 20%, passando a análise curricular a valer 80% da
nota final. Candidatos que não correspondam a todos os requisitos apontados não
serão considerados.

9. Composição do Júri de Seleção: Professora Doutora Márcia Vilarigues (Presidente),
Professora Doutora Inês Coutinho (Vogal Efetivo), Professora Doutora Filomena
Macedo (Vogal Efetivo), Doutor António Pires de Matos (Vogal Suplente) e Doutora
Andreia Ruivo (Vogal Suplente).

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. Todos os candidatos são
notificados do resultado final da sua candidatura através de email.

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso
encontra-se aberto no período 8 de Março a 21 de Março de 2018.

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de:


Carta de motivação,



Curriculum vitae detalhado,



Cópia da certidão de habilitações e outros documentos comprovativos

considerados relevantes.

As candidaturas deverão ser enviadas através de correio electrónico para Márcia
Gomes Vilarigues (mgv@fct.unl.pt, com cc a vicarte.secretariado@fct.unl.pt).

