
 
 

 

ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) 

Ref.ª: BI OSOP 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 2 (duas) Bolsas de Investigação no âmbito do CESEM - 

Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical/ Pólo do IPL - Escola Superior de Música de Lisboa, BI 

OSOP, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais e, quando aplicável, co-

financiado pelo FEDER, no âmbito do acordo de parceria PT2020, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Música 

 

Requisitos de admissão: Frequência Mestrado em Música. 

Requisitos preferenciais: Conhecimentos de software de edição musical e de redes e plataformas de 

disponibilização de música online. 

 

Plano de trabalhos: Desenvolvimento de trabalho de investigação no domínio do reportório para 

Orquestra de Sopros. Coprodução de uma atividade de disseminação do conhecimento científico no 

domínio visado. Participação em encontros científicos. Produção e publicação de um artigo. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia, I.P., aprovado pelo Regulamento n.º 234/2012, de 25 de junho, alterado 

e republicado pelo Regulamento n.º 326/2013, de 27 de agosto, alterado pelo regulamento n.º 

339/2015, de 17 de junho e do Estatuto do Bolseiro de Investigação publicado pela Lei n.º 40/2004, 

de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, adotado por 

este Instituto.  

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical 

/ Pólo do IPL (CESEM), na Escola Superior de Música de Lisboa, sob a orientação do coordenador do 

Pólo, ou de quem este indicar. 

 

Duração da bolsa: A bolsa, não renovável, terá a duração de 12 meses, com início previsto a 1 de 

outubro de 2016. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa é de € 745 (setecentos e quarenta 

e cinco euros), pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas 

atribuídas diretamente pela FCT, I.P., no país 

 



 
 

Métodos de seleção:  

a) Média da Licenciatura (50%); 

b) Avaliação do currículo e adequação do perfil do candidato ao posto (50%). 

 

Composição do júri de seleção: 

Presidente do Júri: Doutor Pedro Marques de Sousa 

1.º Vogal: Professor Alberto Roque 

2.º Vogal: Professor Doutor Carlos Caires 

 

Forma de publicitação e notificação dos resultados:  

Os resultados finais da avaliação serão publicitados através de lista ordenada por nota final obtida, 

afixada em local visível e público do Instituto Politécnico de Lisboa, sendo o(a) candidato(a) aprovado(a)  

notificado(a) por correio eletrónico. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:  

O concurso encontra-se aberto no período de 12 a 23 de setembro de 2016. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas, através de correio electrónico deprh@sc.ipl.pt, 

acompanhadas dos seguintes documentos: Carta de motivação, Curriculum Vitae detalhado, 

certificado de habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes. 

 

A referência ao concurso (BI OSOP) deve ser indicada no assunto do e-mail.  
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