
Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação 
 

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

(BIPD) no âmbito do projecto “Conjuntos Habitacionais para a Classe Media na Europa, África e Asia 

(PTDC / ART-DAQ / 30594/2017)”, financiado pela FCT e Coordenado no Iscte pela Professora 

Doutora Ana Vaz Milheiro, nas seguintes condições: 
 

Área Científica: Arquitectura 
 

Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação de pós doutoramento - BIPD 
 

Requisitos de admissão: 
 

• Titulares do grau de doutor em Arquitectura 

• Experiência com programas informáticos de desenho em arquitectura 

• Experiência em arquivos de arquitectura 

• Experiência de investigação em arquitectura 

• Disponibilidade a tempo inteiro 

• Proficiência da língua portuguesa falada e escrita 

• Boa compreensão de língua inglesa falada e escrita 

Fatores de preferência: 
 

Dá-se preferência a investigadores que acumulem experiência de investigação em arquivos e em 

historiografia da arquitectura portuguesa recente com prática em trabalho de arquitectura: 
 

• Domínio em arquivos municipais, institucionais e históricos, desenho, historiografia e 

suportes fílmicos 

• Familiaridade com a história da arquitectura portuguesa recente 

• Experiência de trabalho em equipa 

• Experiência de organização de eventos 

• Currículo científico, como participação em congressos e escrita de artigos e/ou capítulos de 

livros 
 

Plano de trabalhos: O bolseiro será integrado na atividade de investigação da equipa que constitui o 

projecto. As tarefas a seu cargo, a desempenhar sob orientação da coordenação do Projecto, incluem: 
 

a) Missões de levantamento e estudo; 
 

b) Documentação e Arquivo; 
 

c) Descrição e criação de fichas de inventariação e referenciação; 
 

d) Redesenho; 
 

e) Análise do estado de conservação dos casos de estudo; 
 

f) Observação de vivências urbanas; 



g) Questionários para traçar perfis arquitectónicos e sociais de ocupação e de satisfação (bairro/fogo); 
 

h) Entrevistas qualitativas; 
 

i) Organização de eventos de disseminação de resultados (workshops, encontros científicos, 

publicações científicas, exposições, sessões de projecção de filmes e documentários, etc.); 
 

j) Suporte e apoio ao website ligado ao projecto. 
 

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 DINAMIA’CET-Iscte, do Iscte – Instituto 

Universitário de Lisboa. 
 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 3 meses, com possibilidade de renovação dentro da 

vigência do projeto, com início previsto em Outubro de 2020. 
 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 1600 euros, 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País 

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

Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: 1ª fase – avaliação 

curricular e da carta de motivação, 2ª fase – entrevista aos dois primeiros candidatos seleccionados 

com base na avaliação curricular e da carta de motivação (apenas se se justificar). 
 

Composição do Júri de Selecção: 

Professora Doutora Ana Vaz Milheiro, DINÂMIA’CET-Iscte (Presidente do Júri) 

Professora Doutora Mónica Pacheco, DINÂMIA’CET-Iscte (Vogal) 

Doutora Inês Lima Rodrigues, DINÂMIA’CET-Iscte (Vogal) 

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

a todos os candidatos por correio electrónico. 
 

Reserva de Recrutamento: Aplica-se a reserva de recrutamento dos candidatos por ordem de 

classificação, em caso de rescisão/desistência do(a) candidato(a) seleccionado(a). 
 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 8 de Setembro de 2020 a 21 de Setembro de 2020. As candidaturas deverão ser 

apresentadas por carta de motivação, indicando no assunto a referência da bolsa a que se candidatam 

BIPD/07/2020- DINÂMIA'CET- Iscte - nome do candidato), acompanhadas da seguinte documentação: 
 

• Curriculum Vitae; 

• Certificado de habilitações do título de doutoramento; 

• Carta de Motivação; 

• Documento de Identificação e outros documentos considerados relevantes para a 

candidatura. 

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


Envio da documentação: A documentação deverá ser enviada para: dinamia@iscte-iul.pt indicando 

obrigatoriamente no assunto a seguinte referência: BIPD/07/2020- DINÂMIA'CET- Iscte - nome do 

candidato). 

 
 
 

Mais informação disponível: http://dinamiacet.iscte-iul.pt/ 

mailto:dinamia@iscte-iul.pt
http://dinamiacet.iscte-iul.pt/

