
 

 

CONCURSO ARQUEOCIÊNCIAS  

Aviso de Abertura 

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), através da participação direta do seu Laboratório 

de Arqueociências, dá continuidade, em 2014, ao programa de cooperação científica com a 

Comunidade Arqueológica Nacional. Neste sentido, os responsáveis por i) Projetos de 

Investigação submetidos e aprovados no âmbito do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos 

(PNTA); ii) Projetos de Investigação Plurianual de Arqueologia (PIPA); iii) Projetos previamente 

aprovados por entidades com competência, atribuições e atividade reconhecida na área da 

investigação científica; e iv) Projetos de formação académica avançada poderão apresentar 

candidaturas ao Laboratório de Arqueociências para a realização de estudos específicos nas 

seguintes áreas disciplinares: 

A. Arqueozoologia (de mamíferos, peixes, aves, anfíbios e répteis); 

B. Paleobotânica (análise polínica, de esporos e de outros microfósseis de origem vegetal; 

Carpologia); 

C. Geoarqueologia  

D. Tecnologia lítica  

O concurso decorrerá por um período de 30 dias úteis, entre 9 de Junho e 18 de Julho do 

corrente ano de 2014. As candidaturas serão objeto de uma avaliação rigorosa de modo a 

estabelecer uma hierarquia e fundamentar a respetiva seleção para estudo. A análise das 

propostas submetidas será realizada no decurso dos primeiros 20 dias úteis após o termo do 

concurso, sendo os resultados comunicados aos respetivos investigadores responsáveis.  

Na proposta de Candidatura deverão constar os seguintes elementos 

1. Formulário Concurso Arqueociências, devidamente preenchido, datado e assinado;  

2. Localização geográfica da área (ou sítio) objeto de investigação: em coordenadas geográficas 

UTM ou Gauss, indicando o respetivo Datum, e a sua implantação em imagem extraída do Google 

Earth; 

3. Documentação já produzida no âmbito do Projeto (relatórios, publicações); 

4. Descrição do(s) sítio(s), considerando os seguintes itens: 

4.1. Tipologia da intervenção e tipologia do sítio, segundo os descritores considerados nas 

Listas de Termos da Base de Dados de Arqueologia – Endovélico 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioarqueologico-

portaldoarqueologo/ 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioarqueologico-portaldoarqueologo/
http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioarqueologico-portaldoarqueologo/


 

 

4.2. Arquitetura estratigráfica, contexto sedimentar, cronologia da(s) ocupação(s) 

(absoluta ou relativa), estruturas, etc. Solicita-se a anexação de documentação gráfica (perfis e 

plantas, desenhos, etc., sempre que justificado); 

 4.3. Avaliação da integridade do contexto arqueológico e das amostras que serão objeto 

de análise e de estudo no LARC; 

 4.4. Métodos de recuperação da informação (mencionando a dimensão da malha utilizada 

na crivagem de sedimentos ou especificando outros meios utilizados); 

4.5. Quantificação aproximada (N e/ou volume) e estado de conservação dos conjuntos / 

amostras arqueobiológicos (botânicos e osteológicos), líticos e sedimentares que serão objeto de 

estudo no LARC; 

4.6. Objetivos e relevância científica da candidatura. 

Requisitos 

Os conjuntos/amostras para estudo deverão estar devidamente etiquetados (com referência ao 

contexto arqueológico, espacial e estratigráfico de onde foram exumados), inventariados* e 

acondicionados antes de darem entrada no LARC. 

A equipa do LARC estará disponível para prestar todos os esclarecimentos aos eventuais 

interessados antes da formulação da respetiva candidatura. 

As candidaturas poderão ser submetidas por via eletrónica (arqueociencias@dgpc.pt), enviadas 

por correio (contando para o efeito a data do respetivo envio) ou entregues, em mão, na DGPC, 

Laboratório de Arqueociências, na Rua da Bica do Marquês, nº 2, 1300-087 Lisboa (contactos: 

213625369; 213627356; 213626328). 

* Entende-se aqui por inventário a entrega de uma Base de Dados em formato digital (tipo folha 

Excel ou equivalente) com a descrição sumária de cada conjunto / amostra / ecofacto que será 

objeto de estudo (de modo a ser possível estabelecer uma correlação, em caso de dúvidas, com 

as informações contidas nas etiquetas que acompanham os materiais).  
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