EDITAL

BOLSA NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

Título do Projecto: Explorations on Social Mobility in Portugal (1860‐1960)

Encontra‐se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (B:I) no
âmbito do projecto Explorations on social mobility in Portugal (1860‐1960) /
Universidade da Madeira (PTDC/HIS‐HIS/110827/2009, financiado por fundos nacionais
através da FCT/MCTES (PIDDAC) e co‐financiado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE – Programa Operacional
Factores de Competitividade (POFC) , nas seguintes condições:

Área Científica: História

Requisitos de admissão: Licenciatura em ciências humanas ou História; 1º ciclo de Bolonha em
ciências humanas ou História. Entre requisitos de admissão será dada preferência à
experiência anterior do candidato relativa à de recolha de informação em documentos de
arquivo ou em tratamento de informação em bibliotecas.
Plano de trabalhos: Recolha de Informação de tipo sócio‐económico em registos notariais
segundo normas que têm de executadas de forma rigorosa para permitir a comparabilidade
dos dados. O objectivo do projecto é elaboração de uma base de dados e do tratamento
desses dados pelos investigadores envolvidos no projecto em vários pontos do país.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro
de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos
Humanos 2010.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Departamento de Gestão e Economia da
Universidade da Madeira, sob a orientação científica da Professora Doutora Benedita Câmara.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de seis meses, com início previsto em Abril de
2011. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 8 meses.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 745,
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: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação
curricular 3 valores (15%), motivação 3 valores (15%), experiência anterior de recolha de dados
em arquivos ou tratamento de informação em universo de biblioteca 14 valores (70%). O júri
reserva‐se o direito de recorrer a uma prova de conhecimentos práticos, caso entenda
necessário. A prova será pontuada de 0 a 20 e os candidatos ordenados de acordo com a
classificação.

Composição do Júri de Selecção: Maria Benedita Prado de Almada Cardoso Câmara
(presidente), Ana Isabel Ferreira da Silva Moniz (vogal), Paulo Manuel Fagundes de Freitas
Rodrigues (vogal) e José Sílvio Moreira Fernandes (suplente).

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada pela nota final obtida na ERACAREASE E Site da UMa
afixada 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 15 a 28 Março de 2011.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de
habilitações, fotocópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte, Carta de Intenção e
Motivação, documento comprovativo da experiência profissional, endereço postal, e‐mail e
número de telefone fixo e/ou telemóvel.
As candidaturas e documentos digitalizados deverão ser entregues por e‐mail para
bccamara@uma.pt.

