
 
 

        
 

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D 

 

Título: 1 Bolsa de Iniciação à Investigação (Mestrando) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Iniciação à Investigação (Mestrando) no 

âmbito do projeto Verão com Ciência, financiado por fundos nacionais através do Apoio especial para 

atividades de investigação científica e tecnológica em unidades de I&D, nas seguintes condições: 

Área Científica: Linguística 

Requisitos de admissão: Inscrição no Mestrado em Ciências da Linguagem, área de especialização em 

Terminologia e Gestão de Informação de Especialidade.  

Cumprimento do disposto no artigo 5º do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT (Reg. n.º 

950/2019) 

a) estar inscrito num curso técnico superior profissional, numa licenciatura, num mestrado 

integrado ou num mestrado, ou ser licenciado e estar inscrito em curso não conferente de 

grau académico integrado no projeto educativo de uma instituição de ensino superior, 

desenvolvido em associação ou cooperação com uma ou várias unidades de I&D; 

b) não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações 

possíveis, um período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido ou 

interpolado; 

c) não ter sido já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta ou indiretamente 

financiada pela FCT. 

Os graus académicos obtidos em países estrangeiros necessitam de registo por uma Instituição 

portuguesa, de acordo com o Decreto-lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, e a Portaria n.º 33/2019, de 25 

de janeiro. A apresentação do certificado é obrigatória para a assinatura do contrato. Mais informação 

poderá ser obtida em: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374 

Plano de trabalhos:  

1. Proceder à manutenção do PressCoronaVírus. 

a. Enriquecimento do corpus com publicações diárias recorrendo ao WebBootCaT, uma 

ferramenta web para constituição semiautomática de corpus  

b. Preparação do corpus para ser explorado  

i. Anonimização semiautomática dos textos; 

ii. Organização dos textos; 

iii. Inserção manual de metadados com base no Ponto ii. 

2. Aplicar critérios de observação do corpus. 

a. Frequências das formas. 

b. Distribuição das formas. 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374


 
 

        
 

c. Aplicação de expressão regulares (REGEX) que são usadas para definir critérios para 

identificar cadeias de caracteres (strings) para identificar expressões linguísticas com 

um padrão comum. Estas expressões regulares são principalmente usadas na sintaxe 

da Corpus Query Language (CQL), em listas de expressões ou n-gramas. 

3. Analisar os dados, com base em critérios terminológicos, pertinentes para a alimentação de 

um glossário terminológico 

4. Representar os dados obtidos recorrendo a ferramentas de representação (PROTÉGÉ; 

CmapTools) e visualização dos dados. 

Pretende-se que no final do estágio, o aluno tenha aumentado as suas competências sobre tratamento 

de corpora, aplicando as expressões regulares para obtenção de dados que possam melhorar a 

metodologia para descrever os dados que servem para alimentar dicionários e base de dados.  

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica), na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto; 

Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, disponível em 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf e 

https://dre.pt/application/file/a/127230968 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Linguística da Universidade NOVA de 
Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, sob a orientação científica da Doutora Raquel Silva e 
da Doutora Margarida Ramos. 

 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 1 mês, com início previsto em setembro de 2021.  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €446,12 conforme 

tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: 1. Avaliação Curricular - AC 

(70%); 2. Carta de Motivação - CM (30%). A classificação final será expressa na escala de 0-20 valores. 

Não serão admitidos a ocupar o lugar a concurso, por falta de mérito absoluto, candidatos que não 

obtenham uma classificação final igual ou superior a 14 valores. Será admitido/a o/a candidato/a com 

pontuação mais elevada.  

1. Avaliação Curricular: 0-14 valores (correspondente a 70%) 
a. Inscrição no Mestrado em Ciências da Linguagem, área de especialização em Terminologia e Gestão 
de Informação de Especialidade (0-7 valores). 
b. Ter obtido aprovação aos seminários de Teorias em Terminologia e Lexicologia e Lexicografia, sendo 
obrigatório indicar, no currículo, a classificação obtida (0-4 valores). 
c) Ter conhecimentos de ferramentas de tratamento automático, tais como SketchEngine e AntConc 

(0-3 valores). 

2. Carta de Motivação: 0-6 valores (correspondente a 30%) 

a. Motivação para a investigação (0-3 valores). 

b. Capacidade argumentativa na exposição das competências adquiridas (0-3 valores) 

 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf
https://dre.pt/application/file/a/127230968


 
 

        
 

Composição do Júri de Seleção: O Júri será composto pelas Professoras Doutoras Rute Costa 

(Presidente), Raquel Silva (Vogal), Margarida Ramos (Vogal) e Sara Carvalho (Vogal suplente). 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 10 a 16 agosto. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura 

acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, Certificado de Habilitações, Comprovativo 

de inscrição no Mestrado em Ciências da Linguagem, Carta de Motivação e declaração sob 

compromisso de honra de que não foi já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta 

ou indiretamente financiada pela FCT. 

No caso de graus académicos obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, é necessária a 

apresentação do reconhecimento dos graus obtidos, de acordo com o DL Nº 66/2018, de 16 de agosto; 

ou, em falta do reconhecimento no momento de candidatura, declaração sob compromisso de honra 

de que fará esse reconhecimento antes da contratualização da Bolsa em caso de ser o/a candidato/a 

selecionado/a. 

Não obstante, é obrigatória a apresentação do reconhecimento até ao momento de contratualização 

da bolsa. 

As candidaturas deverão ser entregues via e-mail para o endereço sec.clunl@fcsh.unl.pt.   

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida ou outra, afixada em local visível e público 

da Unidade de Investigação NOVA CLUNL, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de 

email.  

Da decisão final pode ser interposta reclamação no prazo de 10 dias úteis, ou recurso para o órgão 

executivo máximo da entidade financiadora no prazo de 30 dias úteis, ambos após a respetiva 

notificação.  

mailto:sec.clunl@fcsh.unl.pt

