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Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Iniciação Científica (BIC) no 
âmbito do Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais, CIED da Escola 
Superior da Educação do Instituto Politécnico de Lisboa (Ref.ª 
CIED/BIC_2017) 
 
No intuito de promover atividades de investigação, criação e desenvolvimento 
realizadas na ESELx bem como a participação dos estudantes nessa investigação, 
encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Iniciação Científica, no 
âmbito do CIED, Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais da ESELx. O concurso 
processar-se-á de acordo com as condições abaixo especificadas. 
 
1. Área :  
Tradução em língua inglesa. 
 
2. Requisitos de admissão a concurso: 
São admitidos a concurso licenciados que sejam estudantes da ESELx com comprovada 
proficiência na língua inglesa. São dadas condições de preferência para os estudantes 
cuja língua materna seja o inglês. 
 
3. Objeto da bolsa e Plano de trabalhos: 
Esta bolsa visa a realização de atividades de tradução e revisão em inglês quer ao nível 
dos projetos de investigação financiados pelo CIED quer ao nível da revista do CIED. 
O bolseiro deverá integrar o grupo de revisão de língua da Escola Superior de Educação 
do IPL (Das práticas à Investigação: Estudos Educacionais”). 
 
4. Legislação e regulamentação aplicável: 

 O Estatuto do Bolseiro de Investigação (Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, 
alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, 
atualizado de acordo com o Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho, Decreto-
Lei n.º 233/2012, de 29 de outubro e Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro); 
 

 Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P., aprovado pelo 
Regulamento nº 234/2012, de 25 de junho, alterado pelo Regulamento nº 
326/2013, de 27 de agosto de 2013 e pelo Regulamento n.º 339/2015, de 17 
de Junho. 

5. Local de trabalho: 
O trabalho será desenvolvido na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 
de Lisboa, sob a orientação da Professora Doutora Marina Fuertes. 
 
6. Duração da bolsa: 
A bolsa terá a duração de seis meses, não renovável, com início previsto em 24 de 
fevereiro de 2017. O contrato de bolsa não é renovável.  
 
7. Valor do subsídio de manutenção mensal: 
O montante da bolsa corresponde a €385, conforme tabela de valores das bolsas 
atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País para bolsas de Iniciação à Investigação 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). 
 

https://www.ipl.pt/educacao
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16500/0471704724.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/13000/0394703947.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/20900/0623106231.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/20900/0623106231.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/02000/0055500555.pdf
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsas_25_06_2012.pdf
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8. Critérios de seleção dos candidatos: 
1. A apreciação das candidaturas será efetuada através da avaliação do curriculum 
vitae dos candidatos, com base nos seguintes critérios: 
 

a) Apresentar diplomas ou certificação comprovativa de proficiência em inglês 
elegível para tradução de textos (50%); 

b) Experiência na tradução e revisão de textos científicos ou académicos (30%); 
c) Experiência em atividades de investigação e participação em projetos (20%); 

2. Os primeiros três selecionados serão entrevistados e sujeitos a provas de revisão.  
 
9. Composição do júri de seleção: 

 Presidente do Júri: Professora Marina Fuertes; 
 Vogais efetivos: Professora Cristina Loureiro, Professora Dalila Lino e Dra. 

Teresa Campanella; 

 Vogais suplentes: Professora Maria João Hortas e Professor Rui Covelo. 
 
10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: 
Todos os candidatos serão notificados do resultado final do concurso por email.  
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota 
final obtida, afixada em local visível e público da Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Lisboa e publicitada no sítio institucional do IPL www.ipl.pt, 
sendo o candidato selecionado notificado através de email. 
 
11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: 
O concurso encontra-se aberto no período de 19 de janeiro a 01 de fevereiro de 2017. 
As candidaturas devem ser formalizadas, através de correio eletrónico 
recrutamento@sp.ipl.pt acompanhadas dos seguintes documentos:  

 Curriculum vitae; 
 Certificados de Formação e Proficiência Linguística; 
 Se for licenciado, deve apresentar certificado(s) de habilitações com média final 

(e com as classificações em todas as disciplinas realizadas; 
 Se for estudante de licenciatura comprovativo com classificações em todas as 

disciplinas realizadas; 
 Outros documentos comprovativos considerados relevantes, nomeadamente 

comprovativos de participação em projetos científicos, publicações ou 
apresentações científicas; 

 Cartas de recomendação atestando a participação científica ou experiência de 
tradução. 

 
A referência ao concurso (Ref.ª CIED/BIC_2017) deve ser indicada no assunto do 
e-mail. 
 
Lisboa, 18 de janeiro de 2017. 

https://www.ipl.pt/educacao
mailto:recrutamento@sp.ipl.pt

