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

Cargo/posição/bolsa: 
1 Bolsa de Investigação para Doutorando 

Referência: FCSH / CICS.NOVA / ONVG/ViViDo/2020 / 1 BI 

Área científica genérica: Not available 

Área científica específica:

Resumo do anúncio: 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação no âmbito do
projeto ViViDo – Plataforma de Gestão da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência
Doméstica (RNAVVD), com a referência ONVG/ViViDo/2020-BI, financiado pelo mecanismo
EEA Grants, nas seguintes condições: 

Texto do anúncio

Área Científica: Ciências Sociais 

Requisitos de admissão: Ser titular de grau de mestre e estar inscrita/o em curso conferente
de grau de doutoramento (estudante de doutoramento). 

Plano de trabalhos: O/A investigador/a a contratar irá contribuir para o cumprimento dos
objetivos científicos, de divulgação e de impacto do projeto, e para a eficaz gestão do
projecto, através de: colaboração na elaboração do estado da arte; recolha de informação
sobre boas práticas ao serviço da proteção de vítimas de violência contra as mulheres, de
género e doméstica; organização de e participação em reuniões para auscultação das
entidades envolvidas na RNAVVD e outros atores relevantes e sistematização e análise dos
dados; recolha de informação sobre os requisitos e validação das variáveis que entram no
sistema de informação; colaboração na produção e divulgação de materiais de formação e
comunicação; entre outras. O/A investigador/a a contratar irá desempenhar as tarefas sob a
supervisão dos investigadores responsáveis (Manuel Lisboa e Ana Lúcia Teixeira). 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento de
Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Observatório Nacional de Violência e
Género (ONVG) - CICS.NOVA, da NOVA FCSH, sob a orientação científica do Professor Doutor
Manuel Lisboa e da Professora Doutora Ana Lúcia Teixeira. 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em dezembro de
2020. O contrato de bolsa poderá ser renovado por iguais períodos até ao máximo de 18
meses, ou até ao termo do projeto. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1074,64,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O valor será pago mensalmente por transferência
bancária. A este montante acresce o reembolso do Seguro Social Voluntário, quando aplicável.

Métodos de seleção: A seleção do/a candidato/a será feita com base na avaliação curricular, e
entrevista individual, se necessário, por meios virtuais, com ponderação de 25% na
classificação final. 
A avaliação curricular será feita e ponderada da seguinte forma: 
1. Grau de Mestre em Sociologia ou outras Ciências Sociais relevantes para o projeto (15%);
2. Frequência de doutoramento da área dos Estudos sobre as Mulheres/Estudos de
Género/Estudos Feministas (30%);
3. Interesse comprovado, preferencialmente experiência de investigação, na área temática do
projeto, nomeadamente, desigualdades de género (15%);
4. Publicações na área dos Estudos sobre as Mulheres/Estudos de Género/Estudos Feministas
(15%);
5. Conhecimento e experiência documentada em metodologias qualitativas nas ciências
sociais e de utilização de softwares de análise quantitativa (ATLASti, MaxQDA, NVIVO, etc.)
(15%);
6. Domínio proficiente da língua portuguesa e inglesa (10%).

Composição do Júri de Seleção: 
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- Manuel Lisboa (Presidente do júri, IR do projeto) 
- Ana Lúcia Teixeira (vogal efetivo, IR do projeto) 
- Sara Dalila Cerejo (vogal efetivo) 
Suplentes
- Margarida Queirós (vogal suplente) 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, sendo todos/as os/as candidatos/as
notificados/as através de e-mail. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 28 de outubro a 10 de novembro de 2020. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente e sob pena de exclusão, através do
envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Comprovativo de
matrícula em doutoramento; Certificado de habilitações de grau mestre com indicação da
classificação final; Carta de motivação, devidamente assinada; Curriculum Vitae detalhado. 

No caso de graus académicos obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, é
necessária a apresentação do reconhecimento dos graus obtidos, de acordo com o DL Nº
66/2018, de 16 de agosto; ou, em falta do reconhecimento no momento de candidatura,
declaração sob compromisso de honra de que fará esse reconhecimento antes da
contratualização da Bolsa em caso de ser o/a candidato/a selecionada/o. 

As candidaturas deverão ser enviadas por email para o endereço onvg@fcsh.unl.pt, durante o
período definido para a apresentação de candidaturas, com a indicação da referência do
concurso e do nome do/a candidato/a no assunto (ONVG/ViViDo/2020-BI – NOME). A
candidatura deverá ser considerada entregue após a receção de um e-mail de confirmação. 

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Data limite de candidatura: 10 November 2020 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas 

Endereço:
Av. de Berna, 26 C 
Lisboa - 1069-061 
Portugal 

Email: onvg@fcsh.unl.pt 

Website: http://www.fcsh.unl.pt 
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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