
 

 
 

Aviso de abertura de procedimento concursal 

Título:1 Bolsa de Investigação 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação no âmbito da instituição de I&D VICARTE, 

(UIDP/00729/2020) financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., nas 

seguintes condições: 

 

1. Área Científica:  

Conservação e Restauro – Especialidade em Conservação e Restauro de Vidro e Cerâmica 

 

2. Categoria/perfil dos destinatários:  

Requisitos obrigatórios: 

Licenciatura em Conservação-Restauro - Especialidade em Conservação e Restauro de Vidro e 

Cerâmica. 

Serão fatores preferenciais:  

i) experiência em conservação e restauro de cerâmica e vidro 

ii) conhecimento técnico e prático no âmbito da conservação e restauro de cerâmica e vidro  

iii) conhecimento técnico e prático no âmbito dos materiais utilizados em conservação e restauro de 

cerâmica e vidro 

iv) experiência e capacidade de trabalho demonstrada em equipas multidisciplinares. 

v) Experiência em conservação e restauro de cerâmica e vidros arqueológicos 

 

3. Plano de trabalhos:  

O bolseiro participará nas seguintes actividades da unidade de Conservação e Restauro e Investigação: 1) 

Conservação e Restauro de conjunto ou conjuntos de vidros arqueológicos; 2) Preparação de vidros 

arqueológicos para análise; 3) Preparação de plano de conservação preventiva para o conjunto ou conjuntos de 

vidros arqueológicos intervencionados; 4) Preparar acondicionamento dos vidros arqueológicos 

intervencionados. 

 

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; 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 na Unidade de Investigação Vidro e Cerâmica para as Artes (VICARTE) da NOVA 

School of Science and Technology, sob a orientação científica da Professora Doutora Inês Coutinho e da 

Professora Doutora Márcia Vilarigues, sendo a entidade contratante a NOVA.id.FCT – Associação para a 

Inovação e Desenvolvimento da FCT.  

 

6. Duração da(s) bolsa(s):  

A bolsa terá à duração de 3 meses com início previsto em Fevereiro de 2022.  
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7. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a € 835,98, tendo por referência a tabela de valores das bolsas atribuídas 

directamente pela FCT, I.P. no País, sendo o pagamento efectuado mensalmente por transferência bancária. 

 

8. Métodos de selecção:  

Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: A) mérito científico do candidato (incluindo a experiência 

nos fatores preferenciais i) a v): 60%; B) entrevista: 40%.  

 

9. Composição do Júri de Selecção: 

Professora Doutora Inês Coutinho (presidente), Professora Doutora Márcia Vilarigues (vogal efectivo), Doutora 

Susana Coentro (vogal efectivo); Doutora Andreia Ruivo (suplente), Professora Doutora Joana Lia Ferreira 

(suplente). 

 

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 11 Janeiro a 24 de Janeiro. 

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

obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: Carta de motivação, Curriculum Vitae, 

Certificados de habilitações, e outros documentos comprovativos considerados relevantes. 

Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas deverão ser enviadas através de correio 

electrónico para Inês Coutinho (icoutinho@fct.unl.pt, com cc a vicarte.secretariado@fct.unl.pt). 

 

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.  
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Versão em Inglês 

 

Notice of opening of tender procedure for 1 Research Scholarship - VICARTE 

 

It is open for competition for the period of 1 Research Fellowship within the scope of the R&

D institution VICARTE, (UIDP / 00729/2020) financed by national funds through the Founda

tion for Science and Technology, IP, under the following conditions: 

 

1. Scientific Area: 
Conservation and restoration - Conservation and restoration specialized in Glass and Ceramics 

 

2. Category / profile of recipients: 

Mandatory requirements: 

Bachelor in Conservation and Restoration - specialized in Glass and Ceramics conservation 

Preferred factors will be: 

i) experience in conservation and restoration of ceramics and glass 

ii) technical and practical knowledge in the field of conservation and restoration of ceramics 

and glass 

iii) technical and practical knowledge of the materials used in the conservation and restoration 

of ceramics and glass 

iv) experience and demonstrated work ability in multidisciplinary teams. 

v) Experience in conservation and restoration of archaeological ceramics and glass 

 

3. Work plan: 
 

The fellow will participate in the following activities of the research unit: 1) Conservation and 

Restoration of archaeological glass set or sets; 2) Preparation of archaeological glass for analysis; 

3) Preparation of a preventive conservation plan for the set or sets of intervened archaeological 

glass; 4) Prepare the packaging for the intervened archaeological glass. 

 

4. Applicable legislation and regulations: 
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Law No. 40/2004, of August 18, amended and republished by Decree-Law No. 202/2012 of 

August 27 (Statute of Scientific Research Fellows) 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; 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 will be carried out at the Glass and Ceramics Research Unit for the Arts (VICARTE) of 

NOVA School of Science and, under the scientific guidance of the Professor Inês Coutinho and 

Professor Márcia Vilarigues, the contracting entity being NOVA.id.FCT – FCT's Association for 

Innovation and Development. 

 

6. Duration of scholarship(s): 

The fellowship will last for 3 months, starting in February 2022 eventually renewable within the 

term of the project. 

 

7. Amount of monthly maintenance allowance: 

The amount of the scholarship corresponds to € 835.98, having as reference the table of values 

of the scholarships awarded directly by FCT, I.P. in the country, with payment being made 

monthly by bank transfer. 

 

8. Selection methods: 

The selection methods to be used will be as follows: The selection methods to be used will be 

the following: A) scientific merit of the candidate (including experience in preferred factors i) to 

vi): 60%; B) interview: 40%. 

 

9. Composition of the Selection Jury: 

Professor Inês Coutinho (chairman), Professor Márcia Vilarigues (effective member), Doutora 

Susana Coentro (effective member); Doutora Andreia Ruivo (alternate), Professora Doutora 

Joana Lia Ferreira (alternate). 

 

10. Form of advertising/notification of results: 

 

The jury's draft decision will be notified, within 90 days after the deadline for the submission of 

applications, by email, providing access to the minutes and to the provisional ranking list. 
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After notification, candidates will have 10 working days to comment on the draft decision, in the 

context of a 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 email, with a claim being made, within 15 working days (to the email 

address used for the notification), or appeal, within 30 working days, addressed to 

NOVA.ID.FCT's Management through the address coord1@novaidfct.pt. 

 

11. Deadline for application and form of submission of applications: 

The tender is open on 11th to 24st de January 2022 

Documentation to be provided when applying: Applications must be formalized, obligatorily, by 

sending the following documents: Motivation Letter, Curriculum Vitae, Certificates of 

Qualifications, and other supporting documents considered relevant. 

Form of submission of applications: Applications should be sent by email to Inês Coutinho 

(icoutinho@fct.unl.pt, with cc to vicarte.secretariado@fct.unl.pt). 

 

12. Minutes: 

The drafts of: i) scholarship contract, ii) final report to be presented by the scholarship holder, 

iii) final report to be presented by the scientific advisor, and; iv) declaration on honor, can be 

found on NOVA.id.FCT website. 
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