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EDITAL
Torna-se público que se encontra aberto o concurso para:

Bolsa de Investigação

A Escola Superior de Tecnologia de Tomar do Instituto Politécnico de Tomar abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação 
(BI) no âmbito do “Projeto Estudo e Intervenção dos Códices dos séc. XVII e XVIII do Convento de Cristo de Tomar”, financiado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian.

Área cientifica principal: Conservação e Restauro de Documentos Gráficos.
Investigador responsável: Leonor da Costa Pereira Loureiro.
Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento N.º17/IPT/2007 (Regulamento de Bolsas de Investigação Científica) e Lei nº 40/2004, 
de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica).
1. Duração e regime da atividade: A Bolsa de Investigação terá a duração de 12 meses, com início previsto para 02 de fevereiro de 2015, 
em regime de exclusividade.
2. Local do trabalho: Instituto Politécnico de Tomar – Laboratório de Conservação e Restauro de Documentos Gráficos, Quinta do Contador - 
Estrada da Serra, 2300-313 Tomar.
3. Objeto da Atividade: O Projecto tem como objectivo primordial a continuação do estudo e da intervenção de conservação e restauro de 
dois códices originais do Convento de Cristo em Tomar. O bolseiro, sob coordenação da Prof. Leonor Loureiro, será autónomo no seu trabalho, 
sendo-lhe atribuídas genericamente as seguintes tarefas para as ações laboratoriais: a) Continuação de investigação/análise de materiais 
componentes – papel, pergaminho, metal, couro; b) Continuação de análise de ataque fúngico e/ou bacteriológico; c) Continuação de 
limpezas dos diversos materiais componentes – papel, pergaminho, metal, couro; d) Consolidação de rasgões – papel, pergaminho, couro; e) 
Preenchimento de lacunas – papel, pergaminho, couro; f ) Reintegração cromática pontual; g)Acondicionamento para transporte e exposição 
no Convento de Cristo, Tomar. O bolseiro terá a responsabilidade de manter registos diários do trabalho efetuado (incluindo fotografia), bem 
como a responsabilidade da elaboração de relatórios periódicos e do relatório final, sob supervisão da Prof. Leonor Loureiro.
4. Remuneração: O valor da remuneração é de 886,77€ + 1º escalão da Segurança Social (93,23€) +, num total mensal de 980€ (novecentos 
e oitenta euros), equivalente à tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
O/a bolseiro/a terá ainda acesso a um Seguro de Acidentes Pessoais contratado pelo IPT.
5. Formação requerida: É requisito mínimo de formação o Mestrado na área da Conservação e Restauro, especialidade de Documentos Gráficos.
6. Métodos de seleção: O método de seleção será desenvolvido com base na avaliação curricular e, se necessário, na entrevista de seleção.
7. Composição do Júri de seleção: 
Presidente: Mestre Leonor Loureiro. Vogais: Mestre Cláudia Falcão, Mestre Ricardo Triães.
8. Documentos de suporte à candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: carta de motivação; Curriculum Vitae detalhado do/a candidato/a; Documentos 
comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para o respetivo tipo de bolsa, nomeadamente certificados de habilitações 
de todos os graus obtidos com média final e com as classificações em todas as disciplinas realizadas; Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão 
de Cidadão.
9. Envio da documentação: As candidaturas deverão ser enviadas por correio registado com aviso de receção para: Instituto Politécnico de 
Tomar, Escola Superior de Tecnologia de Tomar, A/c Mestre Leonor Loureiro, Quinta do Contador – Estrada da Serra, 2300-313 Tomar
10. Prazo de candidatura: O concurso encontra-se aberto cinco dias úteis a contar da data de publicação do presente edital.
11. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos(as) serão notificados(as) do resultado através do correio
eletrónico que fornecerem. A divulgação do/a candidato/a aprovado/a será também efetuada através do site do Instituto Politécnico de 

Tomar, www.ipt.pt, e do site de Conservação e Restauro, http://www.cr.estt.ipt.pt/ .

Instituto Politécnico de Tomar, ....... de janeiro de 2015

O Presidente do IPT
(Doutor Eugénio Manuel Carvalho Pina de Almeida)


