ANUNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE 1 BOLSA DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
NO ÂMBITO DO PROJECTO (Ref. 138413)

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia
no âmbito do projeto do Comité Olímpico de Portugal (Ref. 138413) – “Olimpismo em imagens.
Recuperação do Arquivo Fotográfico do Comité Olímpico de Portugal”, com o apoio financeiro
da Fundação Calouste Gulbenkian, nas seguintes condições:
Área Científica: Ciências Documentais e da Informação – variante de Arquivo.
Requisitos de Admissão: Licenciatura ou pós-graduação na área das Ciências Documentais e da
Informação (variante Arquivo) à data de encerramento do concurso. Experiência no tratamento
e organização de arquivos documentais e/ou fotográficos. Demonstrar ainda, pelo seu percurso
profissional anterior, afinidades claras com as atividades desenvolvidas pelo Gabinete de
Estudos e Projectos do Comité Olímpico de Portugal (COP): http://comiteolimpicoportugal.pt .
Condições preferenciais: Conhecimentos aprofundados na utilização de aplicações informáticas
de descrição de arquivos (software Archeevo); Experiência de organização e tratamento de
arquivos de organizações desportivas.
Plano de trabalhos: Organização e reacondicionamento do espólio fotográfico. Catalogação e
descrição de material fotográfico no software Archeevo. Apoio a intervenções ligeiras de
conservação das provas fotograficas. Apoio à organização de uma exposição relativa ao projeto.
Legislação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação),
alterada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro
e pelo Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica);
Regulamento nº234/2012, de 25 de junho 2012, altera e republicado pelo regulamento
nº326/2013, de 27 de julho de 2013 e alterado pelo Regulamento nº 339/2015, publicado na II
Série do Diário da República de 17 de junho de 2015 (Regulamento de Bolsas de Investigação da
Fundação
para
a
Ciência
e
a
Tecnologia)
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf)
Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido no Gabinete de Estudos e Projetos do Comité
Olímpico de Portugal, sob a coordenação de Rita Nunes.
Duração da Bolsa de Investigação: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em
Dezembro de 2015.
Componentes da Bolsa: O Bolseiro receberá setecentos e quarenta e cinco euros, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Usufruirá de um seguro de acidentes pessoais e pode optar pelo regime de proteção social desde
que adira ao regime voluntário, nos termos previstos no Código dos Regimes Contributivos do
Sistema Previdencial de Segurança Social.

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
1. Mérito académico (20%)
2. Experiência profissional (50%)
3. Familiaridade com as temáticas do desporto e do Olimpismo (30%)
Os três melhores candidatos, selecionados à luz destes critérios, serão avaliados através de uma
entrevista presencial, a realizar nas instalações do Comité Olímpico de Portugal. A entrevista
terá um peso de 25% na ponderação da nota final.
Composição do júri de seleção : O júri do concurso será composto por:
Presidente: Rita Nunes, Diretora do Gabinete de Estudos e Projetos;
1.º Vogal: Maria João Mendes, Diretora do Departamento Administrativo, Financeiro e de
Recursos Humanos;
2.º Vogal: João Paulo Almeida, Diretor Geral;
Vogal suplente: José Serrador, Técnico Superior do Gabinete de Estudos e Projetos.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, afixada em local visível no Comité
Olímpico de Portugal. A todos os candidatos será enviada, através de mensagem de correio
electróronico a listagem com os resultados finais da avaliação. O(a) Candidato(a) aprovado(a)
será notificado(a) através de ofício.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto de 16 a 27 de novembro de 2015.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de Carta de
Intenções justificando as razões pelas quais se pretende candidatar, o interesse pela temática
do projeto e de como pensa poder contribuir para o projeto (máximo: 1 página) acompanhada
dos seguintes documentos: Curriculum Vitae e cópia certificado de habilitações. (outros
documentos comprovativos considerados relevantes).
As
candidaturas
deverão
ser
enviadas
através
de
correio
electrónico :
gab.estudoseprojetos@comiteolimpicoportugal.pt ou ser entregues, pessoalmente, durante o
período 10h00-12h30 e das 14h30-18h00 na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio
para:
Comité Olímpico de Portugal
Gabinete de Estudos e Projetos
Travessa da Memória, 36, 1300-403 Lisboa

