Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação no âmbito do projecto
PTDC/HIS-HCT/098970/2008
BI-1
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no
âmbito do projecto PTDC/HCT/64181/2006, designado por On the Instruments’
Trail: Exploring Royal Cabinets in Portugal (18th-19th), financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia através do Programa PTDC (Todos os Domínios
Científicos), nas seguintes condições:
1. Duração e Regime de Actividade: Duração de doze meses, com início previsto
para 1 de Janeiro de 2011, em regime de exclusividade, conforme regulamento de
formação
avançada
de
recursos
humanos
da
FCT
(http://www.fct.mctes.pt/pt/apoios/formacao/ambitoprojectos) e regulamento de
bolsas da Universidade de Lisboa. A bolsa poderá eventualmente ser prorrogada
por mais doze meses.
2. Objecto de Actividade:
No âmbito do projecto On the Instruments’ Trail que pretende estudar a constituição e
biografia dos Gabinetes Reais de Física em Portugal, o/a bolseiro/a prestará apoio à
pesquisa documental e material que está na base do desenvolvimento do projecto,
nomeadamente:
1) Pesquisa documental de apoio à história dos Gabinetes de Física da casa real de
Portugal e do Brasil e dos seus instrumentos (Tasks 2 e 3):
- levantamento das fontes primárias mais importantes;
- levantamentos sistemáticos de instrumentos científicos nos Arrolamentos dos Paços
Reais, Inventários de D. Fernando e D. Manuel, arquivo da Alfândega, arquivo do
Tribunal de Contas, outros inventários de referência;
- levantamento e organização de documentação relativa às dispersões dos Gabinetes
de Física da casa real (séc. XIX e XX).
- levantamento e organização de fontes iconográficas.
2) Transcrição de documentos seleccionados e tratamento de dados.
3) Constituição de uma base de dados biográfica e de instrumentos.
4) Apoio aos restauros e fotografia dos instrumentos.
5) Apoio à edição de publicações, organização de uma conferência internacional e do
website do projecto.
O local de trabalho será o Museu de Ciência da Universidade de Lisboa.
3. Orientação Científica: Marta Lourenço, Museu de Ciência da Universidade de
Lisboa.

4. Formação Académica:
Mestrado em História ou área afim, bem como experiência comprovada de
pesquisa em arquivos.
Mestrado em História da Ciência e experiência de trabalho com colecções,
particularmente em museus de ciência, constituem mais-valias do/a candidato/a.
As competências na área das tecnologias da informação são também um requisito
da candidatura, bem como o domínio do inglês falado e escrito. O/A candidato/a
deve ainda demonstrar espírito de equipa, iniciativa e autonomia, bem como
capacidade de comunicação.
5. Remuneração: novecentos e oitenta euros, de acordo com a tabela de valores das
bolsas de investigação no país atribuídas pela FCT.
6. Documentos de Candidatura:
Carta de Candidatura, devendo o/a candidato/a explicar porque considera ter o
perfil adequado à Bolsa em concurso.
• Curriculum Vitae.
O/a candidato/a pode adicionar outros elementos que considere relevantes para o
processo de selecção.
•

7. Data de Início e de Conclusão do Prazo do Concurso: 1 a 29 de Outubro de
2010.
8. Endereço de Recepção de Candidaturas:
Museu de Ciência da Universidade de Lisboa
C/o Doutora Marta Lourenço
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Rua da Escola Politécnica 56
1250-102 Lisboa
Os candidatos deverão estar preparados para serem seleccionados para uma entrevista
complementar, que terá lugar durante o mês de Novembro de 2010.

