CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (BIC)
Cargo/posição/bolsa: Bolsa de Iniciação Científica (BIC)
Referência: PTDC/HIS-HIS/113654/2009/BIC/2013
Área científica: História
Resumo: Encontra-se aberto de 16 de Dezembro de 2013 até 9 de Janeiro de 2014 um concurso para a
atribuição de uma Bolsa de Iniciação Científica (BIC) no âmbito do projecto “Terras além dos mares: direitos
de propriedade no Império Português Moderno”, PTDC/HIS-HIS/113654/2009, coordenado pelo Professor
Doutor José Vicente Serrão, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC). Este projecto
estuda o processo de apropriação, (re)distribuição e controlo da terra no Império Português da época
moderna (sécs. 15-18), de um ponto de vista institucional, económico, social, político e ideológico. Analisamse as soluções adoptadas, os seus fundamentos, os seus objectivos, o seu impacto e a sua recepção.

EDITAL DO CONCURSO
Encontra-se aberto de 16 de Dezembro de 2013 até 9 de Janeiro de 2014 um concurso para a atribuição de
uma Bolsa de Iniciação Científica (BIC) no âmbito do projecto “Terras além dos mares: direitos de
propriedade no Império Português Moderno”, PTDC/HIS-HIS/113654/2009, coordenado pelo Professor
Doutor José Vicente Serrão, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC).
Este projecto estuda o processo de apropriação, (re)distribuição e controlo da terra no Império Português da
época moderna (sécs. 15-18), de um ponto de vista institucional, económico, social, político e ideológico.
Analisam-se as soluções adoptadas, os seus fundamentos, os seus objectivos, o seu impacto e a sua
recepção.
O concurso é aberto nas seguintes condições:
Área Científica:
História
Requisitos de admissão:
Frequência de Licenciatura ou Mestrado em História ou Ciências Sociais.
Condições preferenciais:
Experiência de pesquisa electrónica em bases de dados bibliográficas e outras. Experiência de trabalho em
arquivos e bibliotecas. Conhecimentos de paleografia. Dinamismo, autonomia e espírito de equipa.
Plano de trabalhos:
O/a bolseiro/a será integrado/a na equipa do projecto, desenvolvendo, em articulação e sob supervisão dos
investigadores responsáveis, actividades diversas de investigação e apoio ao Projecto, que incluem: pesquisa,
transcrição e análise de documentos; pesquisa e revisão bibliográfica; carregamento de bases de dados;
preparação de encontros científicos; preparação de reuniões; preparação de publicações e relatórios;
discussão em equipa e apresentação pública de resultados.
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Legislação e regulamentação aplicável:
Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica aprovado pela Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto, alterada pelo
Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto e alteração ao Regulamento de Bolsas de Formação Avançada e
Qualificação de Recursos Humanos n.º 326/2013. D.R. n.º 164, Série II de 2013-08-27.
Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido no âmbito do CEHC-IUL (Centro de Estudos de História Contemporânea do
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa), sob a orientação científica do Professor Doutor José Vicente Serrão,
e realizado maioritariamente nos arquivos e bibliotecas de Lisboa.
Duração da bolsa:
A bolsa, em regime de exclusividade, terá a duração de 6 meses, não renovável, com início previsto em 1 de
Fevereiro de 2014.
Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante da bolsa corresponde a € 385, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente
pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).
Métodos de selecção:
A seriação e selecção dos candidatos que satisfaçam os requisitos será feita com base na avaliação do Perfil
e Motivação (35%), Currículo (35%) e Entrevista (30%), sendo cada um dos itens pontuáveis de 0 a 10
valores.
Composição do Júri de Selecção:
Presidente: Doutor José Vicente Serrão (ISCTE-IUL). Vogais efectivos e suplentes: Doutora Bárbara Direito
(IHC-UNL), Doutora Eugénia Rodrigues (IICT), Doutora Susana Munch Miranda (FCSH-UNL).
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 do CEHC-IUL, sendo o candidato aprovado notificado através de email.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:
O concurso encontra-se aberto no período de 16 de Dezembro de 2013 a 9 de Janeiro de 2014.
O processo de candidatura compõe-se de:
- Carta de Motivação;
- Curriculum Vitae detalhado;
- Certificado de Habilitações detalhado (discriminando as classificações de todas as disciplinas);
-Outros documentos que o/a candidato/a considere relevantes, podendo incluir até duas cartas de
recomendação.
As candidaturas deverão ser entregues em envelope fechado, pessoalmente ou por correio, no secretariado
do CEHC-IUL, Edifício ISCTE, Av. das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa (sala 2W1 ou cacifo 238).
Uma cópia electrónica de todo o processo deve ser também obrigatoriamente enviada por email para
cehc@iscte.pt. Tanto a candidatura em papel como a candidatura electrónica devem conter a menção:
“Candidatura de [nome] ao Projecto PTDC/HIS-HIS/113654/2009”.

CANDITATURAS ENTRE 16 / 12 / 2013 – 09 / 01 / 2014
http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=41356
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