EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

Título: 1 Bolsa de Investigação (Licenciado)

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação (BI –
licenciado) no âmbito do projeto Promoção da Literacia Científica com o apoio financeiro da
Fundação Calouste Gulbenkian, nas seguintes condições:

Área Científica: Linguística (Linguística do texto e do discurso)

Requisitos de admissão: Licenciatura em Ciências da Linguagem ou em Línguas e Literaturas;
experiência de utilização de ferramentas informáticas; participação em projetos de
investigação. Fator preferencial: conhecimento de metodologias de recolha e análise de dados.

Plano de trabalhos: (1) Recolha e armazenamento de textos escritos, segundo critérios
previamente estabelecidos (2) Informatização, organização e disponibilização do corpus em
linha.

Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade): a bolsa é atribuída ao abrigo da
Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e
Regulamento de Formação Avançada da FCSH.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Linguística da Universidade
Nova de Lisboa, sob a orientação científica da investigadora responsável Matilde Gonçalves.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 4 meses, com início previsto em abril de
2016. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado.

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a €745,00,
pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
Parâmetros de avaliação:
A - Formação académica – 60% – Método de avaliação: Avaliação curricular
B - Adequação do perfil ao projeto a realizar – 40% – Método de avaliação: Avaliação curricular
+ carta de motivação + entrevista
Todos os parâmetros serão valorados numa escala de zero a vinte valores.

Composição do Júri de Seleção: Matilde Gonçalves (Presidente), Noémia Jorge (Vogal),
Antónia Coutinho (Vogal).

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final, afixada em local visível e público da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através
de email.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 29 de fevereiro a 11 de março de 2016.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de
habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes, carta de motivação.
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