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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D
1 (Uma) Bolsa de investigação para Mestres
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de investigação para Mestres no âmbito do projeto
ASAP_EHC (PTDC/ATP-AQI/3273/2014), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas
seguintes condições:
Área Científica: Arquitectura

Requisitos de admissão: O candidato deverá possuir mestrado na área científica de Arquitectura e
preencher, preferencialmente, os seguintes requisitos: (1) experiência em investigação na área da
arquitectura; (2) conhecimentos de utilização de programas de informática de processamento de texto
(tipo MS Word), tratamento de dados (tipo MS Excel), de tratamento de imagens (tipo Adobe
Photoshop) e composição gráfica (tipo Adobe InDesign, tipo ILUSTRATOR); (3) domínio do inglês falado e
escrito.
Plano de trabalhos: O plano de trabalhos a desenvolver insere-se no âmbito do projecto de investigação Atlas da
Arquitectura Escolar em Portugal - Educação, Património e Desafios (Atlas of School Architecture in Portugal –
Education, Heritage and Challenges). As actividades de investigação incluem: (1) recolha, classificação e
digitalização de documentos do material relativo a edifícios escolares projectados e construídos entre o final do
século XIX e a década de 1970, existente no arquivo da Secretaria-Geral da Educação e Ciência, com possível
extensão a outros arquivos de diferentes entidades públicas e privadas; (2) registo e inventariação do material em
estudo e construção de base de dados do acervo do arquivo; (3) apoio à concepção e desenvolvimento do Atlas da
Arquitectura Escolar em Portugal (articulação de conteúdos da base de dados com a plataforma online de
mapeamento dos edifícios escolares em estudo); (4) tratamento e interpretação de dados recolhidos no âmbito da
investigação; (5) trabalho de campo em escolas no território nacional; (6) apoio à partilha de informação entre os
membros da equipa de investigação; (7) participação activa de apoio às actividades complementares contempladas
no projecto no que diz respeito à disseminação dos resultados do projecto: workshops, organização de seminários
intercalares, produção de artigos e publicações científicas, participação em conferências nacionais e internacionais.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação
Científica) e Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf). Regulamento de Bolsas de investigação do ISTID.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido maioritariamente nas instalações da Secretaria-Geral da Educação
e Ciência, na Avenida 5 de Outubro em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, em arquivos e bibliotecas, e em
distintas localidades do território nacional (trabalho de campo). O trabalho será realizado sob a orientação científica
dos Professores Alexandra Alegre e Teresa Heitor, e da bolseira pós-doutoramento Maria Bacharel Carreira.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em Fevereiro de 2018. O contrato
de bolsa poderá́ ser renovado, por igual período ou até́ ao final do projecto.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980, conforme tabela de valores
das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ), com
possibilidade de ser pago o seguro social voluntário, sendo o modo de pagamento da opção do Bolseiro por
Transferência Bancária/Cheque.

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular (100%), com
sobrevalorização da experiência em investigação em arquitectura escolar. Se necessário, entrevista aos dois
primeiros candidatos para desempate; neste caso, a ponderação será 75% avaliação curricular e 25% entrevista.
Composição do Júri de Seleção: Prof. Alexandra Alegre, Prof. Teresa Heitor e Prof. Francisco Teixeira Bastos.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de e-mail do
Resultado Final da Avaliação.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de
15 e 29 de dezembro de 2017.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos:
Formulário ID B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (www.ist-id.pt), Curriculum Vitae, certificado de habilitações
e carta de motivação, e deverão ser enviadas via email: bolsas@drh.ist.utl.pt

