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

Cargo/posição/bolsa: 
2 Bolsas de Investigação para Doutorando 

Referência: FCSH / ICNOVA / (ID 758936851) / 2 BI para Doutorando 

Área científica genérica: Communication sciences 

Área científica específica:

Resumo do anúncio: 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 2 Bolsas de Investigação para doutorando
no âmbito do projeto O género nas pandemias de ódio: media sociais, Covid 19 e as mulheres
jornalistas /ICNova (ID 758936851), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES
(PIDDAC), nas seguintes condições: 

Texto do anúncio

1. Área Científica: Ciências da Comunicação

2. Os/as candidatos/as deverão possuir como requisitos obrigatórios: 
- Mestrado em Ciências da Comunicação/Jornalismo. 
- Estar matriculado/a num programa de Doutoramento em Ciências da Comunicação. 

Caso o grau académico de Mestre, exigido no presente Edital, como requisito de admissão,
tenha sido obtido no estrangeiro, deverá ter em consideração o mencionado no ponto 11
deste Edital relativamente aos certificados de habilitações. 

2.2. Serão fatores preferenciais: 
a) Experiência de apoio a/ participação em equipas e projetos de investigação; 
b) Conhecimento de metodologias de investigação qualitativas e quantitativas de tratamento
de dados; 
c) Competências de comunicação digital (incluindo webpages e media sociais); 
d) Experiência como jornalista. 

3. Plano de trabalhos: Atividades de Investigação no tema central do projeto - o discurso de
ódio online sobre as mulheres jornalistas, mapeando a sua dimensão durante e antes da
pandemia. Os/as bolseiros/as colaborarão nas atividades de pesquisa, nomeadamente:
acompanhamento da execução do projeto; comunicação digital do projeto; tratamento e
análise de dados; contactos com jornalistas e organizações noticiosas; preparação e
divulgação de relatórios e outros outputs do projeto; preparação de eventos relacionados com
o projeto (seminários, conferências, workshops). 

4. Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento
de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia - em vigor
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt 

5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no ICNova, Instituto de Comunicação da
Nova sob a orientação científica da Professora Doutora Maria João Silveirinha (coordenadora
do projeto). 

6. Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 10 meses, com início previsto em 1 de
junho de 2021, não renovável. 

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1104,64,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). 

8. Métodos de seleção: Os métodos de seleção e as respetivas ponderações serão: Avaliação
Curricular, Carta de Motivação e, eventualmente, uma Entrevista de Seleção. 

Caso o júri opte por realizar a entrevista de seleção, a mesma será realizada aos cinco
candidatos com melhor classificação na Avaliação Curricular e Carta de Motivação, desde que
com nota igual ou superior a 9,5 pontos. 
A seleção dos/as candidatos/as far-se-á incidindo em: 
a) Avaliação curricular, face aos objetivos do projeto e à natureza específica do trabalho de
investigação a desenvolver, valorada de 1 a 10 pontos (45%);
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b) Carta de Motivação, valorada de 1 a 10 pontos (15%);
d) Outros fatores considerados relevantes conforme acima referido, valorados de 1 a 10
pontos (15%); 
e) Entrevista de seleção para avaliação de competências profissionais e comportamentais
valorada de 1 a 10 pontos (25%); 
f) No caso de não ser realizada a entrevista, a ponderação de 25% atribuída à mesma acresce
à ponderação da Avaliação Curricular (10%) e da Carta de Motivação (15%).

9. Composição do Júri de Seleção: 
Doutora Maria João Silveirinha (Presidente), Doutora Inês Amaral (1ª Vogal Efetiva, que
substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos), Doutor João Miranda (2.º Vogal
Efetivo), Doutora Filipa Subtil (1ª Vogal Suplente) e Doutora Carla Cerqueira (2ª vogal
suplente). 

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
enviados por correio eletrónico a todos/as os/as candidatos/as e publicitados, através de lista
ordenada alfabeticamente, por nota final obtida, no site do ICNOVA (icnova@fcsh.unl.pt). 

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 06 a 19 de maio de 2021. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio por correio
eletrónico para projetodojornalismo@gmail.com dos seguintes elementos: 

As candidaturas devem ser instruídas, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, com os
seguintes documentos, não podendo nenhum documento, que deva ser submetido aquando
da candidatura, ser apresentado após o prazo limite para apresentação da mesma: 
a) Curriculum Vitae pormenorizado e atualizado; 
b) Carta de Motivação justificando o interesse pela temática do projeto de investigação e as
competências com que pensa poder contribuir para o projeto; 
c) Comprovativo de inscrição num Doutoramento em Ciências da Comunicação. 
d) Documento(s) comprovativo(s) de que os/as candidatos/as reúnem as condições exigíveis
para o tipo de bolsa, nomeadamente certificado(s) de habilitações do(s) grau(s) académico(s)
requerido(s), com média final, ou comprovativo em como já requereu o(s) respetivo(s)
certificado(s); 
e) Caso o grau académico de mestre/a, exigido no presente Edital como requisito de
admissão, tenha sido obtido no estrangeiro, terá de apresentar um dos seguintes
documentos: 
f) Documento comprovativo da concessão, por Instituição Portuguesa, do reconhecimento ou
da equivalência ou do registo do grau académico; ou 
g) Documento comprovativo de que já efetuou o pedido de reconhecimento ao grau, cujo
pedido terá de ser apresentado até à data-limite do prazo de receção de candidaturas,
inclusive; 
h) A apresentação da prova de obtenção do reconhecimento ou da equivalência ou do registo
do grau académico é condição obrigatória para a assinatura do contrato. 

Número de vagas: 2 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Data limite de candidatura: 19 May 2021 
(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: projetodojornalismo@gmail.com 

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

mailto:projetodojornalismo@gmail.com
http://www.fcsh.unl.pt/


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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