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Título: Uma bolsa de investigação (mestre) em História da Ciência e da Tecnologia 

 

Encontra-se aberto o concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do projecto Hi-BicLab. 

Laboratório de História para Mobilidades Urbanas Sustentáveis: Políticas cicláveis de Lisboa (EXPL/FER-

HFC/0847/2021), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. /MCTES, através de fundos nacionais 

(PIDDAC/OE), nas seguintes condições: 

 

1. Área Científica: Ciências Sociais e Humanidades - História da Ciência e da Tecnologia 

 

2. Categoria/perfil dos destinatários: Podem apresentar-se ao presente concurso candidatos cidadãos 

nacionais, de Estados terceiros ou Apátridas titulares do grau de mestre, com um currículo científico adequado 

à atividade a desenvolver. 

 

Requisitos obrigatórios: Titularidade do grau de mestre em História da Ciência e da Tecnologia, História, 

Geografia Económica e Social, Estudos da Ciência e da Tecnologia, Ecologia Política, História Ambiental, 

História e Estudos de Mobilidade, ou numa área científica afim, devidamente registado e/ou reconhecido em 

Portugal, com um currículo científico e profissional cujo perfil seja adequado para a actividade a ser realizada.  

Deverá ainda dominar a língua portuguesa. 

A pessoa candidata que for seleccionada deverá, no momento da contratualização, estar inscrita ou num 

doutoramento, ou num curso não conferente de grau académico integrado num projecto educativo de uma 

Instituição de Ensino Superior. Este requisito não é factor de exclusão na fase da candidatura. 

 

Factores preferenciais: Interesse e conhecimento em mobilidade urbana; experiência de trabalho em consulta 

de arquivos; capacidades comprovadas de comunicação escrita e oral; capacidade de trabalhar em equipa; 

capacidade de diálogo interdisciplinar, nomeadamente entre história, geografia e economia dos transportes. 

Domínio da língua inglesa. 

 

3. Plano de trabalhos: A pessoa contratada levará a cabo o trabalho de investigação e de apoio às várias 

tarefas e objectivos do projecto Hi-BicLab, nomeadamente através de: participação num levantamento 

bibliográfico; levantamento de informação em arquivos; criação de bases de dados com fontes históricas; 

organização de uma mesa-redonda e de quatro workshops; criação e manutenção do website do projecto e de 

contas em redes sociais; participação na escrita dos artigos científicos. 

A pessoa contratada irá trabalhar em articulação com o resto da equipa. 

 

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, pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 

9 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de Agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação da 

NOVA.id.FCT – Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT (https://www.novaidfct.pt/regulamento-

de-bolsas-de-investigacao-da-nova-id-fct/); Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação Para a Ciência 

e a Tecnologia, I.P. em vigor (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt); 

 

5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CIUHCT – Centro Interuniversitário de História das 

Ciências e da Tecnologia, sob a orientação científica da Doutora M. Luísa Sousa (CIUHCT, FCT/NOVA) e do 

Professor Doutor David Vale (CIAUD, FAUL), sendo a entidade contratante a NOVA.id.FCT – Associação para a 

Inovação e Desenvolvimento da FCT.  

https://www.novaidfct.pt/regulamento-de-bolsas-de-investigacao-da-nova-id-fct/
https://www.novaidfct.pt/regulamento-de-bolsas-de-investigacao-da-nova-id-fct/
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
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6. Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6 (seis) meses, com início previsto em Maio de 2022. O 

contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado dentro da vigência do projecto. 

 

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 1144,64 €, tendo por 

referência a tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt), sendo o pagamento efectuado mensalmente por 

transferência bancária. 

A pessoa contratada pode assegurar o exercício do seu direito à segurança social de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 40/89, de 1 de fevereiro, mediante adesão ao regime do seguro social voluntário, nos termos previstos no 

artigo 10.º do Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI, https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-

58216179-58244491). 

A NOVA.id.FCT assumirá os encargos resultantes das contribuições que incidam sobre o primeiro dos escalões 

referidos no artigo 180º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. 

 

8. Métodos de selecção: A avaliação terá́ duas fases. Será́ feita uma avaliação curricular e da carta de 

motivação (nota de 1 a 20) (60%), na qual serão selecionados as três pessoas candidatas mais bem classificadas, 

que serão admitidas a entrevista (nota de 1 a 20) (40%). 

 

9. Composição do Júri de Selecção: Presidente do Júri: M. Luísa Sousa; Vogais efetivos do Júri: David Vale 

e Jaume Valentines-Álvarez; Vogais suplentes do Júri: Cristina Luís, Patrícia Melo. 

 

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: O projecto de decisão da avaliação do júri será 

notificado, até 90 dias após a data limite para a submissão de candidaturas, através de correio electrónico, 

disponibilizando o acesso às actas e a à lista de ordenação provisória.  

Após a notificação, os candidatos terão 10 dias úteis para se pronunciarem sobre o projecto de decisão, em sede 

de audiência prévia dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. A decisão final 

será tomada após o decurso do período de audiência prévia, novamente notificada a todos os candidatos através 

de correio electrónico, cabendo reclamação da mesma, no prazo de 15 dias úteis (para o endereço de e-mail 

utilizado para a notificação), ou recurso, no prazo de 30 dias úteis, endereçado à Direcção da NOVA.ID.FCT 

através do endereço coord1@novaidfct.pt.  

 

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 14 de Abril de 2022 a 6 de Maio de 2022. 
 

Documentação a fornecer em sede de candidatura: As candidaturas devem ser formalizadas, 

obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos num único PDF: a) Comprovativo do grau de 

mestre; b) Curriculum vitae; c) Carta de motivação; d) Indicação explícita do endereço de correio electrónico da 

pessoa candidata para a notificação do resultado do concurso. 
 

Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas deverão ser remetidas por correio electrónico para 

o endereço hi.biclab@campus.fct.unl.pt, com o assunto “Candidatura BI Hi-BicLab”.  

 

12. Minutas: As minutas de: i) contrato de bolsa, ii) relatório final a apresentar pelo bolseiro, iii) relatório final a 
apresentar pelo orientador científico, e; iv) declaração sob compromisso de honra, podem ser encontradas no 
website da NOVA.id.FCT.  

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-58216179-58244491
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-58216179-58244491
mailto:coord1@novaidfct.pt
mailto:hi.biclab@campus.fct.unl.pt
https://www.novaidfct.pt/regulamento-de-bolsas-de-investigacao-da-nova-id-fct/
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PUBLIC NOTICE 

Title: COMPETITION FOR GRANTING one Research Scholarship in History of Science and 

Technology  

 

A tender is open for the attribution of one Research Scholarship within the scope of the R&D project Hi-BicLab, 

History Lab for Sustainable Urban Mobilities: Lisbon's cycling policies (EXPL/FER-HFC/0847/2021), funded by the 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P./MCTES through national funds (PIDDAC/OE), under the following 

conditions: 

 

1. Scientific Area: Social Sciences and Humanities – History of Science and Technology 

 

2. Recipients’ profile/category: Applicants to this call may be national, foreign or stateless candidates that are 

MA holders, with an academic curriculum whose profile is suitable for the activity to be carried out. 

 

Mandatory requirements: A MA degree in History of Science and Technology, History, Economic and Social 

Geography, Science and Technology Studies, Political Ecology, Environmental History, History and Mobility 

Studies, or in a similar scientific area, registered and/or recognized in Portugal, with a scientific and professional 

curriculum whose profile is suitable for the activity to be carried out;  

Proficiency in Portuguese. 

The selected candidate must, at the moment of the contracting process, be enrolled either in a doctorate, or in a 

course that does not confer an academic degree, integrated in an educational project of a Higher Education 

Institution. This requirement is not a factor for exclusion at the application stage. 

 

Preferred factors: interest and knowledge in urban mobility; experience of working in archival consultation; 

proven written and oral communication skills; ability to work in a team; capacity for interdisciplinary dialogue, in 

particular between history, geography and transport economics. 

Proficiency in English. 

 

3. Work Plan: The fellow will carry out the research work and support the various tasks and objectives of the Hi-

BicLab project, namely through: participation in a literature review; information gathering in archives; creation of 

databases with historical sources; organisation of a round table and four workshops; creation and maintenance 

of the project's website and social network accounts; participation in the writing of scientific papers. 

The fellow will work in coordination with the rest of the team. 

 

4. Applicable legislation and regulations: Law No. 40/2004, of August 18, amended and republished by 

Decree-Law No. 202/2012 of August 27 (Statute of the Scientific Research Fellow) and amended by Decree-Law 

No. 233/2012 of October 29, by Law No. 12 /2013 of 29 January, by Decree-Law No. 89/2013, of 9 July and 

Decree-Law No. 123/2019, of 28 August; Regulation of Research Grants of NOVA.id.FCT – Association for 

Innovation and Development of FCT (https://www.novaidfct.pt/regulamento-de-bolsas-de-investigacao-da-nova-

id-fct/); Regulation of Research Grants of the Foundation for Science and Technology, I.P. in force 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt); 

 

5. Workplace: The work is to be carried out at CIUHCT – Centro Interuniversitário de História das Ciências e da 

Tecnologia, under the scientific supervision of doctor M. Luísa Sousa (CIUHCT, FCT/NOVA) and professor David 

https://www.novaidfct.pt/regulamento-de-bolsas-de-investigacao-da-nova-id-fct/
https://www.novaidfct.pt/regulamento-de-bolsas-de-investigacao-da-nova-id-fct/
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
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Vale (CIAUD, FAUL), the contracting entity being NOVA.id.FCT – Association for Innovation and Development of 

FCT. 

 

6. Fellowship duration: The fellowship is for 6 (six) months, eventually renewable during the course of the project, 

beginning in May 2022. 

 

7. Monthly maintenance allowance amount: According to the regulations of the FCT Scientific Fellowships in 

Portugal (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt) the net salary will be of 1144,6  EUR/month, which 

will be paid monthly by bank transfer.  

Scholarship holders can ensure the exercise of their right to social security in accordance with Decree-Law No. 

40/89, of February 1, by joining the voluntary social insurance scheme, pursuant to article 10 of the Estatuto do 

Bolseiro de Investigação (EBI, https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-58216179-58244491). 

NOVA.id.FCT will assume the charges resulting from the contributions that fall on the first of the levels referred to 

in article 180 of the Code of Contribution Regimes of the Social Security Social Security System. 

 

8. Selection criteria: The evaluation will have two phases. There will be an evaluation of the curriculum vitae and 

the motivation letter (score from 1 to 20) (60%). The three best classified candidates will be admitted to an 

interview (score from 1 to 20) (40%). 

 

9. Composition of the Selection Jury: Chairwoman: M. Luísa Sousa; Members: David Vale and Jaume 

Valentines-Álvarez; Substitute Members: Cristina Luís, Patrícia Melo. 

 

10. Form of advertising/notification of results:  

The evaluation results proposed by the jury will be notified, up to 90 days after the deadline for the submission of 

applications, by email, of the results proposed by the jury, with access to the minutes and the final ranking list. 

After notification, candidates will have 10 working days to comment on the draft decision (prior hearing of 

interested parties, under the terms of the Code of Administrative Procedure). The final decision will be taken after 

the expiry of the prior hearing period, again notified to all candidates by e-mail. Of this final decision the candidates 

can file a complaint within 15 working days (to the e-mail address used for the notification), or an hierarchical 

appeal, within 30 working days, addressed to NOVA.ID.FCT's Board through the address coord1@novaidfct.pt.  

 

11. Application deadline and form of application submission: The call for applications is open from April 

14th to May 6nd 2022.  

 

Documentation to deliver: Applications must be submitted by email, indicating on the subject ‘Application to Hi-

BicLab  project’, with the following documents (either in Portuguese or English) attached in a single PDF file: a) 

MA certificate; b) Curriculum vitae; c) Motivation letter; d) Explicit mention of the candidate’s e-mail address for 

the notification of results. 

 

Form of submission of the applications: Applications should be sent by e-mail to hi.biclab@campus.fct.unl.pt, 

with the subject “Application BI Hi-BicLab”. 

 

12. Drafts: The drafts of: i) fellowship contract, ii) final report to be presented by the fellowship holder, iii) final 

report to be presented by the scientific advisor, and; iv) declaration on honor, can all be found on NOVA.id.FCT 

website. 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-58216179-58244491
mailto:coord1@novaidfct.pt
mailto:hi.biclab@campus.fct.unl.pt
https://www.novaidfct.pt/regulamento-de-bolsas-de-investigacao-da-nova-id-fct/
https://www.novaidfct.pt/regulamento-de-bolsas-de-investigacao-da-nova-id-fct/

