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ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

PROJETO NARRATIVAS E EXPERIÊNCIA DO LUGAR: BASES PARA UM MUSEU DA PAISAGEM 

Ref.ª: SAICT2016/LANDSCAPE MUSEUM  

 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação para Licenciado 

no âmbito do Projeto “Narrativas e experiência do lugar: bases para um Museu da Paisagem” nas 

seguintes condições: 

 

Área Científica: Educação, Comunicação e Multimédia 

  

Requisitos de admissão:  

a) Formação em comunicação digital e mediática. 

b) Experiência profissional em desenvolvimento de guiões para contextos mediáticos 

c) Experiência em desenvolvimento de projetos em âmbito nacional e internacional 

d) Conhecimentos em ferramentas da Adobe; 

e) Conhecimentos em recolha e análise de dados em contextos digitais; 

d) Disponibilidade imediata; 

e) Disponibilidade para deslocações dentro do país. 

 

Fatores preferenciais: 

Participação em projetos internacionais e desenvolvimento de produtos mediáticos para 

diferentes contextos digitais. 

 

Plano de trabalhos: Colaborar na implementação do plano de trabalhos do projeto “Narrativas 

e experiência do lugar: bases para um Museu da Paisagem”, designadamente: 

a) Planificação e recolha de testemunhos locais sobre a paisagem da Lezíria do Tejo; 

b) Elaboração de guias de visita e materiais pedagógicos; 

c) Concepção e desenvolvimento e conteúdos multimédia e produção narrativa; 

d) Comunicação e disseminação de Resultados; 

e) Arquivo e gestão de informação. 

  

Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas de Investigação da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., aprovado pelo Regulamento n.º 234/2012, de 25 de 

junho, alterado e republicado pelo Regulamento n.º 326/2013, de 27 de agosto, alterado pelo 

regulamento n.º 339/2015, de 17 de junho e do Estatuto do Bolseiro de Investigação publicado 

pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 

27 de agosto, adotado por este Instituto.  
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Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior de Educação do IPS, sob a 

orientação científica da Doutora Maria Potes Barbas.  

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 (seis) meses, com início previsto a 1 de setembro 

de 2018. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 745,00€/mês, 

de acordo com a tabela de valores das bolsas atribuídas pela FCT, sendo financiado na íntegra 

por fundo do Instituto Politécnico de Santarém. 

 

Método de seleção: O método de seleção a utilizar será por análise curricular em conformidade 

com os seguintes critérios de seleção e respetivas valorações: 

a) Percurso/ Formação Académica      50% 

b) Experiência anterior na realização de estudos e 

trabalhos na área de atuação no qual o bolseiro (a) irá exercer a atividade.        30%  

                                                                         

c) Domínio de softwares e outras competências pessoais   20% 

 

Composição do Júri de Selecção:  

Presidente do Júri – Maria Costa Potes Franco Barroso Santa-Clara Barbas, Professora 

Coordenadora Principal, ESES 

Vogal Efetivo – José Maurício Dias, Professor Adjunto Convidado, ESES 

Vogal Efetivo – Cristina Maria Junceiro Novo, Professora Adjunta, ESES 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente afixada em local visível e público do 

Instituto Politécnico de Santarém, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:  

O concurso encontra-se aberto no período de 16/07/2018 a 20/07/2018. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas, através de correio eletrónico geral@ese.ipsantarem.pt, 

acompanhadas dos seguintes documentos: 

• Curriculum vitae; 

• Certificado(s) de habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes 

• PDF das publicações ou indicação em CV se disponível online 

 

A referência ao concurso Ref.ª: SAICT2016/ LANDSCAPE MUSEUM deve ser indicada no 

assunto do e-mail.  
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