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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa: 
Bolsa de Investigação 

Referência: BI_CET_OPSIS_dez2020 

Área científica genérica: Not available 

Área científica específica:

Resumo do anúncio: 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para
Licenciado no âmbito do Projecto Estratégico do Centro de Estudos de Teatro
(UIDB/00279/2020), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES 

Texto do anúncio

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Licenciado no
âmbito do Projecto Estratégico do Centro de Estudos de Teatro (UIDB/00279/2020), financiado
por fundos nacionais através da FCT/MCTES, nas seguintes condições.

 

Área Científica: Estudos de Teatro

 

Requisitos de admissão:
É condição de elegibilidade ser estudante inscrito num mestrado integrado ou num mestrado,
visando a consolidação da sua formação científica através do desenvolvimento de trabalhos
de investigação conducentes à obtenção do respectivo grau académico.
 

São requisitos adicionais:

a)      Licenciatura na área de Estudos Artísticos ou equivalente, História da Arte;
b)      Preferência por experiência na área da investigação, em particular, nas áreas de

teatro e imagem.

 
São elegíveis para atribuição da(s) bolsa(s):

a)      Cidadãos nacionais ou cidadãos de outros
Estados membros da União Europeia;

b)      Cidadãos de Estados terceiros;

c)      Apátridas;

d)      Beneficiários do estatuto de refugiado político.
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Plano de trabalhos:
O/a bolseiro/a colaborará nas respetivas atividades associadas ao projecto e base de
imagens OPSIS, nomeadamente: pesquisa de imagens (fotografias e outras tipologias)
relacionadas com o teatro em Portugal, dentro das balizas cronológicas do projecto e
com especial incidência no período de 1974 até aos nossos dias, catalogação e descrição de
imagens, desenvolvimento de olhar crítico sobre as imagens e realização de breves estudos
de caso a partir do universo de imagens da base OPSIS, colaborar nas revisões de
conteúdos da base OPSIS e na revisão estrutural da base de imagens.
 
Perfil do candidato:
Interesse pelas temáticas relacionadas com a iconografia teatral e pela documentação de
teatro através da fotografia; conhecimento geral da prática teatral em Portugal com
particular incidência no período pós 25 de Abril de 1974 até à actualidade.
 
Pretende-se atingir três objectivos: 1. consolidar a documentação do teatro em Portugal em
imagem, em particular no período de referência assinalado, nomeadamente através do
recurso à fotografia, estabelecendo contactos com os principais agentes desta prática, como
sejam as estruturas de teatro e fotógrafos; 2. desenvolver a base OPSIS e implementar
revisões estruturais que facilitem o processamento futuro de informação; 3. produzir reflexão
crítica acerca da prática documental referida.
 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica
(Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto,
pelo Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 233/2012, de 29 de outubro e
pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro); Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação
para a Ciência e Tecnologia, IP– https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt (Reg.
nº 950/2019, publicado em DR de 16 de dezembro) e Regulamento de Bolsas da Universidade
de Lisboa, publicado por Despacho nº 6238/2020, no Diário da República, 2ª série, nº 113, de
12 de Junho.

 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Estudos de Teatro da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em articulação com arquivos de imagem e
de estruturas de criação teatral, e, eventualmente, em regime de teletrabalho, caso se
verifiquem restrições à circulação por motivos de saúde pública. As actividades serão
desenvolvidas sob a orientação científica da Professora Doutora Maria João Brilhante e do
Prof. Doutor Filipe Figueiredo.
 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em Abril
de 2021.
 
O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado durante a elegibilidade do projecto
(de acordo com a legislação em vigor - Cf. Legislação e Regulamentação aplicável supra
indicada).
 
Na sequência do procedimento para a atribuição da Bolsa, se a lista de ordenação final,
devidamente homologada, contiver um número de candidatos aprovados superior ao do
número de Bolsas a ocupar, é sempre constituída uma reserva de recrutamento interna, a
qual é utilizada no prazo máximo de 18 meses contados a partir da data da homologação
dalista de ordenação final, quando haja necessidade de ocupação por desistência do/a
bolseiro/a.
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a
805,98€ conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no
País (ver anexo I do Regulamento). As bolsas serão pagas mensalmente por transferência
bancária. A este valor acresce o Seguro Social Voluntário, se aplicável, correspondente ao 1º
escalão, caso o candidato opte pela sua atribuição, bem como o Seguro de Acidentes
Pessoais.
 
O desempenho de funções a título de bolseiro é efetuado em regime de dedicação exclusiva,
ao abrigo do Artº. 5º do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica.
 
Métodos de selecção: A selecção dos(as) candidatos(as) será feita com base na avaliação
curricular, tendo em conta os Requisitos de Admissão estipulados no edital:
 
Os critérios de selecção a utilizar serão os seguintes:
 

1.      Face aos objectivos e natureza específica do trabalho de investigação a
desenvolver, serão considerados os seguintes aspectos valorados de 1 a 20:
1) nota da licenciatura (30%); 2) nota das disciplinas directamente
relacionadas com o trabalho a desenvolver, no âmbito da licenciatura ou da
parte curricular do mestrado (30%); 3) experiência (no âmbito do estudo e
documentação de fotografia/iconografia de teatro, (20%); em unidades de
Investigação e Desenvolvimento, nomeadamente em contacto com bases de
dados e de imagens (20%).

 
Os/as candidatos/as selecionados/as poderão ser chamados/as a realizar uma entrevista
para esclarecer qualquer dos pontos da Avaliação Curricular.

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/123/2019/08/28/p/dre
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/13000/0394703947.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/20900/0623106231.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/02000/0055500555.pdf
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
https://dre.pt/application/file/a/135544165
https://dre.pt/application/file/a/135544165
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Em caso de empate, prevê-se a realização de uma entrevista para avaliar as competências,
valorada de 1 a 20 pontos (50%).

 

Composição do Júri de Selecção:

Presidente do Júri – Professora Doutora Maria João Brilhante; Vogais Efectivos – Professor
Doutor Filipe Figueiredo e Professora Doutora Paula Cristina Gomes Magalhães; Vogal
suplente – Prof. Doutor Rui Pina Coelho e Prof. Doutor Cosimo Chiarelli.

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação
serão publicitados, através de projecto de lista ordenada, afixada em local visível e público
do Centro de Estudos de Teatro, e publicitada na página electrónica da FLUL domiciliada na
Internet (https://www.letras.ulisboa.pt/pt/investigacao/bolsas-flul ).

 

Os resultados finais da avaliação serão divulgados até 90 dias úteis após a data limite
de submissão de candidaturas.

 

Do projecto de lista de classificação final podem os candidatos reclamar no prazo de 10 dias
úteis contados da sua afixação/publicitação.

 

A decisão final será tomada no prazo máximo de 60 dias úteis após a conclusão da
audiência prévia de interessados. O candidato aprovado será notificado através de e-mail.

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso
encontra- se aberto no período de 06 a 19 de Janeiro de 2021.

 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de
habilitações, comprovativo de inscrição no curso de Mestrado, projecto de dissertação.

 
Nenhum documento que devesse ter sido submetido em candidatura pode ser apresentado
após o prazo fixado para o efeito no aviso de abertura.

 

Os documentos comprovativos da titularidade de graus académicos e diplomas, ou do
respectivo reconhecimento quando tenham sido atribuídos por instituições de ensino superior
estrangeiras, podem ser dispensados em fase de candidatura aos apoios em causa, sendo
substituídos por declaração de honra do candidato (minuta em anexo), ocorrendo a
verificação dessa condição apenas em fase de contratualização da bolsa.

 

Em fase de candidatura, será suficiente que os candidatos comprovem que satisfazem as
condições necessárias para se inscreverem nos ciclos de estudos conducentes à obtenção
do grau académico ou em cursos não conferentes de grau académico. Em fase de
contratualização de bolsa será necessário apresentar comprovativo de inscrição.

 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio electrónico para
estudos.teatro@letras.ulisboa.pt, ao cuidado da Prof.ª Doutora Maria João Brilhante,
indicando no assunto “candidatura a bolsa OPSIS”.

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Outro 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Data limite de candidatura: 19 January 2021 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)

 Top of page

http://www.letras.ulisboa.pt/pt/investigacao/bolsas-flul
mailto:estudos.teatro@letras.ulisboa.pt


18/12/2020 eracareers

www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=130136 4/4

2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Endereço:
Alameda da Universidade, Cid. Universitária 
Lisboa - 1600-214 Lisboa 
Portugal 

Email: drh@letras.ulisboa.pt 

Website: http://www.letras.ulisboa.pt 
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio

 Top of page

4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio

 Top of page

5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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