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EDITAL 
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 
 
A Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa abre concurso para a 
atribuição de duas Bolsas de Investigação no âmbito do projecto Móveis modernos.  
A actividade da Comissão de Aquisição de Mobiliário no âmbito da Direcção-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais. 1940-1974 financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia 
 
 
Cargo/posição/bolsa 
Bolsa de Investigação 
 
Referência FCT 
PTDC/AUR-AQI/115660/2009 
 
Área científica principal 
Arquitectura e Urbanismo - Arquitectura 
 
Investigador responsável: João Paulo Martins 
 
1. Duração e regime da actividade: 
As bolsas de investigação terão a duração de 12 meses, com início previsto para 1 de Abril 
de 2011, em regime de exclusividade, conforme as Normas para Atribuição de Bolsas no 
Âmbito de Projectos de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia  
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/normasbolsasemprojectos).  
As bolsas de investigação poderão ser renovadas até um período não superior a 36 meses. 
 
2. Local do trabalho: 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Rua Sá Nogueira | Pólo 
Universitário | Alto da Ajuda 1349-055 Lisboa. 
 
3. Objecto da actividade: 
O projecto de investigação tem como propósito desenvolver o estudo sistemático e 
multidisciplinar da actividade da Comissão de Aquisição de Mobiliário (CAM), que funcionou 
no âmbito da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, avaliando a sua 
importância para a conformação dos espaços interiores dos monumentos nacionais e dos 
edifícios destinados a equipamentos públicos.  
A investigação será centrada no estudo do arquivo desta instituição (processos 
administrativos, elementos de projecto desenhados e escritos, fotografias, catálogos, 
amostras de materiais), com extensões a outros acervos documentais. 
Prevê-se a realização de um livro colectivo e uma exposição síntese para disseminação final 
dos resultados da investigação, integrando os contributos dos diversos investigadores 
envolvidos e uma selecção do material estudado. 
Os bolseiros serão integrados na equipa de investigação, tendo, genericamente, as 
seguintes tarefas a seu cargo: 
 
 
a) recolha sistemática, classificação e cruzamento de informação relativa à actividade da 
CAM a partir do estudo do respectivo arquivo e recolhida em outras bibliotecas e arquivos ou 
outros recursos de informação,  
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b) pesquisa de documentação sobre as entidades, públicas e privadas, envolvidas na 
actividade da Comissão de Aquisição de Mobiliário; 
c) trabalho de terreno para reconhecimento e levantamento dos edifícios e conjuntos 
associados ao mobiliário e equipamentos que são objecto da investigação; 
d) produção de registos de Inventário do Património Arquitectónico novos e actualizados 
relativos a esses edifícios e conjuntos, os quais serão introduzidos no Sistema de Informação 
para o Património Arquitectónico (SIPA) enquadrado no IHRU.  
e) apoio à partilha de informação entre os diversos elementos da equipa de investigação 
durante a execução do projecto  
f) apoio administrativo e colaboração na elaboração dos relatórios periódicos; 
g) participação na discussão científica dos temas tratados e nas acções de divulgação 
empreendidas, nomeadamente na estruturação e na criação de conteúdos para o livro e 
exposição finais. 
h) desenvolvimento de Tese de Doutoramento sobre uma problemática inscrita no âmbito do 
projecto. 
 
4. Remuneração 
O valor mensal da remuneração é de 980 € (novecentos e oitenta euros), estabelecido de 
acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia. 
Está previsto um valor adicional para pagamento do Seguro Social Voluntário. 
 
5. Formação requerida 
É requisito mínimo de formação o mestrado na área do Design, Arquitectura, História da Arte 
ou Antropologia. 
Será valorizada a formação em mestrado anterior ao processo de Bolonha na área do 
Design, Arquitectura, História da Arte ou Antropologia. 
Será valorizada a inscrição em curso de Doutoramento na área do Design, Arquitectura, 
História da Arte ou Antropologia. 
Os candidatos deverão ter prática na utilização de programas informáticos de aplicação 
generalizada, designadamente programas de processamento de texto (Word), de bases de 
dados e de tratamento de imagem. 
 
6. Documentos de suporte da candidatura 
a) curriculum Vitae do/a candidato/a, evidenciando a formação académica com as 
respectivas classificações, bem como as competências relacionadas com o perfil de funções 
definido no presente anúncio, o endereço e outros meios de contacto 
(as habilitações indicadas no curriculum deverão ser certificadas através da apresentação de 
originais ou cópias autenticadas quando da entrevista); 
b) uma carta de motivações dando conta da adequação do/a candidato/a ao perfil requerido; 
c) outra documentação que o/a candidato/a considere relevante para a apreciação da 
candidatura.  
 
7. Envio da documentação 
As candidaturas deverão ser enviadas por correio registado com aviso de recepção para: 

Faculdade de Arquitectura de Lisboa 
A/c Professor João Paulo Martins,  
Projecto Móveis Modernos 
Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda 
1349-055 Lisboa 

 
 
8. Prazo de recepção de candidaturas 
Início da recepção das candidaturas: 01 de Março de 2011 
Encerramento das candidaturas: 15 de Março de 2011 (data limite da expedição de correio). 
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9. Critérios de avaliação 
A avaliação terá duas fases: documental e entrevista.  
Na seriação documental da primeira fase serão seleccionados até 10 candidatos, admitidos a 
entrevista. 
 
Critérios de avaliação e ponderação da prova documental: 
a) classificação média do mestrado: máximo 20 pontos; 
b) mestrado (pré-Bolonha) concluído com aproveitamento: 4 pontos; 
c) inscrição em curso de Doutoramento: 1,5 ponto; 
d) experiência de investigação e redacção científica: 1,5 ponto; 
e) carta de motivação e outras competências adequadas ao perfil: 3 pontos. 
(em caso de igualdade curricular, privilegiar-se-á a classificação de mestrado e a adequação 
da tese defendida aos objectivos do projecto) 
 
Critérios de avaliação e ponderação da prova de entrevista 
a) conhecimento prévio do universo de investigação do projecto (5 pontos); 
b) adequação da formação académica aos objectivos do projecto (5 pontos); 
c) capacidade de expressão oral (5 pontos); 
d) outras competências relevantes (5 pontos). 
 
10. Júri do concurso de admissão 
Presidente 
Doutor João Paulo Martins 
Vogais 
Doutora Maria Leonor Ferrão 
Doutora Marta Rosales 
 
11. Legislação 
A bolsa é atribuída ao abrigo do Estatuto do Bolseiro de Investigação, 
designadamente a Lei nº 40/2004, de 18 de Agosto. 
 
 
 
Para mais esclarecimentos e informações adicionais contactar 

Professor João Paulo Martins 
e-mail: martins@fa.utl.pt 

 
 
 
 
 
O Presidente da Faculdade de Arquitectura UTL 
Professor Doutor Manuel Jorge Couceiro da Costa 
 
 
 
 
 
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2011 
 


