
EDITAL 

 

Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação 

 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito 

do projeto "Scriptorium – Centro de Escrita Académica em Português", financiado 

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (129/ID/2014; 147367) e desenvolvido 

na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa. O concurso 

processar-se-á de acordo com as condições abaixo especificadas. 

 

1. Área científica 

Culturas e produção cultural 

(subáreas científicas: Artes visuais, Design, Artes Multimédia) 

 

2. Requisitos de admissão a concurso 

São admitidos a concurso: (i) titulares de diploma de licenciatura no domínio das artes 

visuais, design (gráfico ou de comunicação) e artes multimédia ou (ii) titulares de 

diploma de licenciatura em qualquer domínio com experiência comprovada em 

animação audiovisual e multimédia. 

 

3. Objeto de Investigação e Plano de trabalhos 
O projeto visa a conceção, produção e difusão de tutoriais multimédia que promovam 

o desenvolvimento das competências de escrita académica dos estudantes do ensino 

superior em Portugal. 

O bolseiro terá a seu cargo a conceção gráfica e produção de três tutoriais multimédia 

de apoio à escrita, implementando um guião científico-didático previamente 

estabelecido pela equipa do projeto. 

 

4. Legislação e regulamentação aplicável  

 Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica (Decreto-Lei n.º 202/2012, de 

27 de agosto, atualizado de acordo com o Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de 

julho, o Decreto-Lei n.º 233/2012, de 29 de outubro, e a Lei n.º 12/2013, de 29 

de janeiro); 

 

 Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, I.P. (Regulamento n.º 234/2012, de 25 de junho, alterado pelo 

Regulamento nº 326/2013, de 27 de agosto de 2013); 

 

 Normas para Atribuição e Gestão de Bolsas no âmbito de Projetos e 

Instituições de I&D (disponíveis em  

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/normasbolsasemprojectosunidades.phtml.pt) 

 

5. Local de trabalho 

O trabalho será desenvolvido na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 

de Lisboa, sob a orientação científica da Doutora Catarina Magro. 

 

6. Duração da bolsa  

A bolsa terá a duração de três meses, com início previsto em 1 de janeiro de 2015. O 

contrato de bolsa não é renovável. 

 



7. Valor do subsídio de manutenção mensal 

O montante da bolsa corresponde a €745, conforme tabela de valores das bolsas 

atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). 

 

8. Critérios de seleção dos candidatos 

A apreciação das candidaturas será efetuada através da avaliação do currículo e do 

portefólio dos candidatos, com base nos seguintes critérios: 

a) Qualificação técnica e artística nos domínios relevantes para o 

desenvolvimento do projeto (10%); 

b) Experiência no desenvolvimento de projetos de animação audiovisual e 

multimédia (20%); 

c) Experiência na conceção e produção de recursos pedagógicos (10%); 

d) Experiência na colaboração em projetos de investigação e desenvolvimento 

(10%); 

e) Qualidade técnica e artística do portefólio apresentado (50%). 

 

9. Composição do júri de seleção 

 Presidente do Júri: Doutora Catarina Magro 

 Vogais efetivos: Doutora Adriana Cardoso, Doutora Kátia Santos 

 Vogais suplentes: Doutora Rita Marquilhas, Doutora Teresa Pereira 

 

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados 

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota 

final obtida, afixada em local visível e público da Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Lisboa, sendo o candidato selecionado notificado através de 

email. 

 

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas 

O concurso encontra-se aberto no período de 1 a 12 de dezembro de 2014. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta 

de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: 

 Curriculum vitae; 

 Portefólio de projetos de animação audiovisual e multimédia; 

 Certificado(s) de habilitações e outros documentos comprovativos 

considerados relevantes. 

 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: 

Doutora Catarina Magro 

Instituto Politécnico de Lisboa 

Escola Superior de Educação 

Campus de Benfica do IPL 

1549-003 Lisboa. 

 

 


