Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia
No âmbito do Processo de Levantamento do Património Cultural da Saúde
AVISO DE ABERTURA
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Instituto Ricardo Jorge), Museu da Saúde, abre concurso
para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia – 1 vaga – a candidatos (M/F), no âmbito
do processo de instalação do Museu da Saúde.
Fase de Candidatura: de 13-03-2017 a 27-03-2017
As condições de Abertura da Bolsa são as seguintes:
Área Cientifica Genérica: História da Arte e História
Área Cientifica Especifica: Museologia
Requisitos de Admissão: Serão apenas consideradas as candidaturas que reúnam todos os elementos dos
seguintes requisitos considerados obrigatórios:
 Licenciatura (pré-Bolonha) ou mestrado integrado (pós-Bolonha) em História da Arte, História ou áreas
afins (obrigatório);
 Média de licenciatura (pré-Bolonha) ou do Mestrado integrado (pós-Bolonha), nas áreas atrás referidas,
igual ou superior a 15 valores (obrigatório);
 Curso de Pós-Graduação (de pelo menos 1 ano) em Museologia e/ou Mestrado em Museologia (como
estudo pós-graduado e não incluido no mestrado integrado) com média final de 15 valores ou com a
classificação final de Muito Bom (obrigatório);
 Experiência relevante e comprovada, de pelo menos 2 anos, em trabalho de museologia aplicada a
coleções e acervos de saúde (obrigatório);
 Experiência relevante e comprovada em inventário e normalização de conteúdos em programa in Arte
Premium (obrigatório);
 Pelo menos 2 publicações na área da museologia da saúde (obrigatório)
Requisitos Preferênciais:
 Excelentes conhecimentos da língua Inglesa (escritos e orais);
 Boa capacidade de trabalho e de organização;
 Disponibilidade de deslocação no país.
Plano de trabalhos:
Apoio no processo de levantamento sistemático e exaustivo dos bens móveis na área da saúde que sejam
propriedade do Estado ou de outras pessoas colectivas públicas, no âmbito do cumprimento da missão do
Museu da Saúde. Coordenação do processo de inventário de todo o material considerado de valor históricocultural em base de dados In-Arte Premium . Prestar apoio na preparação da proposta de medidas necessárias
à salvaguarda dos bens culturais móveis da sáude. Garantir a seleção de peças para cedências, para depósito
ou que se destiem a exposições no âmbito das actividades de divulgação do património histórico da saúde.
Colaborar na articulação com as várias entidades participantes neste processo e, em particular, com a DGPC.
Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei Nº. 40/2004,
de 18 de Agosto, na redação dada pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro. O Regulamento de Bolsas Ricardo
Jorge, publicado no Diário da República – II Série, aviso n.º 7344/2005 (2ª série), de 17 de agosto de 2005, E
ainda, supletivamente, o Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
I.P. (aprovado pelo Regulamento n.º 234/2012, de 25 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º
12, devidamente atualizado). A DGRH-Bolsas assume as competências do Núcleo do Bolseiro, cujas regras
básicas de funcionamento, são entre outras: a responsabilidade de prestar aos bolseiros toda a informação
relativa ao seu Estatuto, servir de elo de ligação entre os bolseiros e a Instituição acolhendo e tratando os
processos dos bolseiros. A DGRH-Bolsas funciona, nos dias úteis, no horário de atendimento ao público
regulamentado, nesta Instituição. Os Bolseiros devem ainda respeitar e sem prejuízo de outra legislação em
vigor, as regras de funcionamento interno da Instituição.
INSA-IM60_05

Pág. 1 de 3

Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido no Museu da Saúde do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P.
(Instituto Ricardo Jorge.), Av. Padre Cruz, 1649-016, Lisboa
Orientação Científica:
O trabalho será realizado sob a orientação científica da Prof.ª Doutora Helena Rebelo de Andrade, no Museu
da Saúde no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. (Instituto Ricardo Jorge) Coordenadora do
Museu da Saúde, Investigadora do Instituto Ricardo Jorge e Professora Auxiliar Convidada na Faculdade de
Farmácia da Universidade de Lisboa.
Duração da bolsa:
A bolsa é atribuída por 1 ano, eventualmente renovável até 4 anos. A bolsa tem início previsto para 08 de maio
de 2017.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1250, conforme tabela de
valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País e seguro de Acidentes Pessoais ou
equivalente.
Métodos de selecção:
Serão excluídos os candidatos que não cumpram todos os seis requisitos obrigatórios enumerados
anteriormente. Serão, igualmente, excluídos os candidatos que não apresentem os certificados de habilitações
da licenciatura pré- Bolonha ou mestrado integrado (pós-Bolonha) e dos cursos de pós-graduação com
especificação das respectivas médias finais. Para os candidatos admitidos a concurso (que satisfaçam os seis
requisitos obrigatórios e a apresentação dos certificados de habilitações com as respectivas notas finais) a
avaliação curricular será feita com uma valoração de 0 a 20 e será aceite o candidato com a maior valoração.
Composição do Júri de Selecção:
O Júri é constituído pela Prof.ª Doutora Helena Rebelo de Andrade, Investigadora do Instituto Ricardo Jorge
(Presidente do Júri), pela Prof.ª Doutora Isabel Amaral, Porfessora e Investigadora do Centro Interuniversitário
de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa e pela Prof.ª Doutora Ana Maria de Oliveira Carneiro, Porfessora e Investigadora do Centro
Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa.
Prazo e forma de apresentação das candidaturas:
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura
acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificados de habilitações e outros documentos
comprovativos considerados relevantes.
As candidaturas deverão ser enviadas preferencialmente por e-mail (até à data limite de 27.03.2017) para o
seguinte endereço:
Helena Rebelo de Andrade
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
Laboratório de Investigação
Departamento de Doenças Infecciosas
Avenida Padre Cruz
1649-016 LISBOA
Portugal
Email: h.rebelo.andrade@insa.min-saude.pt
Forma de publicitação/notificação dos resultados:
O resultado do processo de selecção será divulgado, através do website: http://www.insa.pt/, sendo o
candidato(a) selecionado(a) notificado através de e-mail.
Comunicação dos resultados aos candidatos e outras informações: Os resultados do concurso serão
comunicados aos candidatos através de correio electrónico, com recibo de entrega. Após o envio do resultado
da candidatura, considerar-se-á automaticamente notificado para consultar o processo se assim o desejar e
pronunciar-se em sede de audiência prévia no prazo máximo de 10 dias úteis. O candidato selecionado deve
declarar, por escrito, a sua aceitação e comunicar a data de início efectivo da bolsa. Salvo apresentação de
justificação atendível, a falta de declaração dentro do prazo requerido (10 dias) equivale à renúncia da bolsa.
Em caso de impedimento de aceitação da bolsa pelo primeiro candidato selecionado, a opção será o segundo
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qualificado de acordo com a lista ordenada pelo Júri do concurso, a constar em Ata. A lista final de
classificação será afixada em local visível, na Ala da Direcção de Recursos Humanos, piso 2, deste Instituto.
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