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EDITAL PARA ATRIBUIÇÃO DE 1 BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA 
LICENCIADO/A NO ÂMBITO DO PROJETO UNVEILING THE MURAL 

PAINTING ART OF ALMADA NEGREIROS (1938-1956) 

 

Cargo/posição/bolsa: 

1 Bolsa de Investigação (BI) Licenciado(a) 

 

Referência: 

DGPC/ PTDC/ART-HIS/1370/2020 

 

Área científica geral: 

Ciências Sociais, Artes e Humanidades 

 

Área científica específica: 

Herança Cultural-Estudos Artísticos 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação para 
Licenciado(a) no âmbito do projeto Unveiling the Mural Painting Art of Almada Negreiros (1938-
1956): Technical, Material and Diagnostic scientific study as a guide for its conservation and 
fruition) (PTDC/ART-HIS/1370/2020), cofinanciado pela FCT, I.P. através de Fundos Nacionais - 
OE. 

 

ANÚNCIO: 

 

Área científica:  

Herança Cultural-Estudos Artísticos 

 

Instituição de acolhimento:  

DGPC (Direção-Geral do Património Cultural). 

 

Publicitação das fontes de financiamento:  

Projeto cofinanciado pela FCT, I.P. através de Fundos Nacionais - OE.  

 

Requisitos de admissão:  

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/
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A bolsa destina-se a um(a) titular de Licenciatura em história de arte, conservação e restauro, 
ciências da conservação ou áreas afins.  

Para além da titularidade do grau académico supracitado o(s) candidatos(s) deverão estar 
inscritos em ciclos de estudos conducentes à atribuição de grau académico (Mestrado ou 
Doutoramento) ou em cursos não conferentes de grau académico, nos termos dos artigos 3º e 
6º do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT nº 950/2019 de 16 de dezembro de 2019.  

 

Requisitos preferenciais: 

 
O (a) candidato(a) a contratar e considerando o seu perfil deverá:  

 Ter experiência em estudos técnicos e analíticos não invasivos de obras de arte;  

 Deverá possuir conhecimentos de pintura mural;  

 Ter experiência na utilização e/ou interpretação dos resultados das várias técnicas 
analíticas acima referenciadas;  

 Informática na ótica do utilizador: Windows/Microsoft Office (Word/Excel/Powerpoint 
and Endnote)  

 Programas de edição: Corel ou Illustrator/ Adobe Photoshop; 

 Capacidade em participar com equipas multidisciplinares em campanhas de campo;  

 Ter espírito de iniciativa e de autonomia no desempenho das tarefas;  

 Ter capacidade/experiência de investigação em arquivos e centros de documentação;  

 Ter capacidade de organização de dados e sua interpretação; 

 Possuir flexibilidade de horários;  

 Não ter vertigens ou outro tipo de distúrbio psico-motor que afete a sua capacidade de 
trabalhar em altura;  

 Colaborar em atividades de extensão e de divulgação do projeto AN.  

 

Plano de trabalhos:  

O(A) Bolseiro vai integrar a equipa nas seguintes tarefas do projeto: 

Tarefa 1: Pesquisa documental sobre a produção artística de Almada Negreiros (AN): 

Consiste num levantamento das fontes documentais primárias e secundárias existentes sobre o 

artista. AN era um autodidata e, portanto, compreender seu conhecimento e experiências em 

pintura mural são de primordial importância. Esta tarefa inclui pesquisas em instituições 

culturais públicas e privadas (ex. centro de documentação da Gulbenkian, BN, CM de Lisboa, 

arquivo da APL), arquivos da família, de periódicos e arquivo digital da geração Orpheu. Isso 

levará ao esclarecimento de várias hipóteses / incógnitas, a saber: 

 a gênese de sua formação em pintura mural; 

 a gestão de suas encomendas de pintura; 

 a razão por trás do uso de um determinado material; 

 a proveniência e preparação dos materiais do artista; 

 as fases de trabalho no local e 6) os fatores socioeconômicos que podem ter 
influenciado a evolução de seus métodos de trabalho. 
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Adicionalmente, o(a) bolseiro(a) fará o levantamento de intervenções de conservação e 

restauro da obra mural de Almada no centro de documentação/laboratório do IJF e DGPC. 

 

Tarefas 2 e 3: Compreendem a documentação in-situ e a análise não invasiva dos murais. Três 

atividades estão previstas: 

a) Inspeção Visual e Documentação na faixa do visível (Vis); 
b) Fotografia técnica (TP) em fotografia de luz de baixo ângulo (luz de raking convencional 

e PTMs), ultravioleta refletância (UVR); fluorescência visível induzida por ultravioleta 
(UVF), fotografia de infravermelho próximo (NIR); 

c) Vis-espectrofotometria convencional e colorimetria; Espectroscopia de refletância de 
fibra óptica (FORS) e h-Fluorescência de raios-X dispersiva por energia (EDXRF). 

Nas atividades a) e b) são obrigatórios como primeiros passos de uma pesquisa técnica e 

material in loco e abrangem uma análise detalhada das pinturas com ferramentas de imagem 

convencionais e avançadas na gama do Vis e invisível para uma visão geral e macro e 

microfotografia para capturar detalhes da técnica pictórica e características materiais. 

Na atividade c), a coleta de dados colorimétricos e espectrais serão ferramentas valiosas para a 

primeira caracterização da paleta de pintura e análise de h-EDXRF para o primeiro insight sobre 

a composição elementar da pintura materiais usados e produtos de intervenções anteriores. 

 

Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade):  

A concessão da Bolsa de Investigação será realizada mediante a celebração de um contrato 
entre a Direção Geral do Património Cultural e o bolseiro, nos termos do Estatuto do Bolseiro 
de Investigação (Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto e decreto-lei n.º 123/2019 de 28 de agosto) e 
de acordo com a legislação e Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, I.P em vigor, regulamento n.º 950/2019 de 16 de dezembro de 2019. 

Local de trabalho:  

No Laboratório José Figueiredo, Rua das Janelas Verdes, n.º 37, 1249-018 Lisboa, em vários 
centros de documentação/arquivos e nas Gares de Alcântara. 

 

Orientador científico:  

Maria Gabriela Góis Ribas Martins de Carvalho, Chefe da Divisão do Laboratório José Figueiredo 
da Direção-Geral do Património Cultural. 

Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em dezembro de 2021, tempo de 
ocupação total a 100% (35 horas semanais). 

Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a € 805,98 (oitocentos e cinco euros e noventa e oito 
cêntimos), pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das 
bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País. Ao valor da bolsa, acresce o seguro social 
voluntário (SSV) correspondente, bem como o seguro de acidentes pessoais.  

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
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CANDIDATURAS: 

 

Prazo de apresentação de candidatura:  

O concurso encontra-se aberto no período de 7 a 20 de outubro de 2021 (10 dias uteis). 

 

Apresentação da candidatura: 

A candidatura deve ser formalizada, exclusivamente, através do envio de carta registada com 
aviso de receção, endereçada à Exma. Sra. Doutora Maria Gabriela Góis Ribas Martins de 
Carvalho e enviada para o Laboratório José Figueiredo, sito na Rua das Janelas Verdes, n.º 37, 
1249-018 Lisboa, com o assunto, Candidatura Bolseiro de Investigação DGPC/ PTDC/ART-
HIS/1370/2020, devendo constar o nome completo, número e data de validade do bilhete de 
identidade ou cartão de cidadão, número de identificação fiscal, data de nascimento, residência 
e endereço de contacto, incluindo endereço eletrónico e contacto telefónico, devendo ser 
acompanhada, sob pena de exclusão (ponto 1 a 3) ou não consideração para efeitos de 
avaliação (ponto 4 e 5), dos seguintes documentos:  

1. Carta de Motivação, apresentada para o projeto de investigação a concurso com 
descrição de metodologia e proposta de calendarização, face ao plano de trabalho 
proposto e relevância da bolsa no projeto académico e profissional do candidato; 

2. Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, com menção das funções profissionais 
e/ou de investigação que exerce e as que desempenhou anteriormente, com a 
indicação dos respetivos períodos de permanência, assim como a formação profissional 
detida, referindo as ações de formação finalizadas e relacionadas com o plano de 
trabalhos;  

3. Cópia legível dos certificados de habilitações académicas (Licenciatura, Mestrado e 
Doutoramento); 

4. Cópia legível dos documentos comprovativos das ações de formação frequentadas, com 
indicação da entidade que as promoveu, período em que as mesmas decorreram e 
respetiva duração; 

5. Qualquer outro documento que o candidato considere relevante para a apreciação do 
seu mérito e experiência profissional, nomeadamente cartas de recomendação, 
publicações científicas, etc. 

Métodos de seleção:  

Os métodos de seleção a aplicar serão os seguintes: 

1. Avaliação Curricular e carta de motivação (AC) (70%); 

2. Entrevista (E) (30%). 

Apenas os candidatos/as com uma classificação igual ou superior a 12 valores no método de 
seleção Avaliação Curricular serão convocados para o método de seleção Entrevista. 

Todos os parâmetros serão valorados numa escala de zero a 20 valores. 
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JÚRI/ PUBLICITAÇÃO: 

 

Composição do júri de seleção:  

Presidente: Dr.ª Gabriela Carvalho, Chefe de Divisão do Laboratório José de Figueiredo da 

Direção-Geral do Património Cultural. 

1º Vogal: Dr.ª Milene Gil, Investigadora do Laboratório HERCULES da Universidade de Évora. 

2º Vogal: Arq. Irene Frazão, conservadora-restauradora, do Laboratório José de Figueiredo da 

Direção-Geral do Património Cultural. 

1º Vogal Suplente: Doutora Sara Valadas, Investigadora do Laboratório HERCULES da 

Universidade de Évora. 

2º Vogal Suplente: Dr.ª Michele Portela, do Laboratório José de Figueiredo da Direção-Geral do 

Património Cultural. 

 

Forma de publicitação / notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida pelos candidatos, afixada na página 
eletrónica da DGPC, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de correio 
eletrónico.  

Nos termos de direito de audiência prévia dos interessados o projeto de Classificação Final será 
anunciado por qualquer meio escrito a todos os interessados. 
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