
 

Postdoc grant, Lisbon, Portugal 

Phonetics Lab and Lisbon Baby Lab, University of Lisbon 

 

Concurso para atribuição de Bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito do projecto  

PTDC/CLE-LIN/108722/2008 

(Laboratório de Fonética e Baby Lab da FLUL) 

 
Under the research project on the Development of Prosodic Structure and Intonation, 

(DEPE) supported by the Portuguese Science Foundation (FCT), one Postdoctoral 

Fellow at Lisbon Baby Lab (CLUL/University of Lisbon, http://www.fl.ul.pt/ 

LaboratorioFonetica/babylab/) will be appointed. 
 

Encontra-se aberto concurso na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa para 

atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito do Projecto PTDC/CLE-

LIN/108722/2008, coordenado pela Prof. ª Marina Vigário, financiado pela Fundação 

para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do Projecto 3599 - Promover a Produção 

Científica, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação. 

 

1.  Grant description and goals: 

Descrição da Bolsa e Objectivos a atingir pelo Candidato:  

 

This Postdoc grant is devoted to research on the development of the intonation 

system, both on the basis of production and perception data (with a focus on the 

latter). The analysis of intonation is couched within the intonational phonology 

framework (the AM approach). Production experiments and perception experiments 

targeting the intonational contrasts present in the input language are run to clarify 

whether intonational contrasts are produced and how, whether categories that are 

already produced are perceived and whether categories that are not produced are/are 

not perceived. Interactions between stress (word-level), prominence (phrase-level) 

and intonation will be considered. 

 You will be working alongside the Phonetics Lab and Lisbon Baby Lab team, 

under the supervision of Dr. Sónia Frota and Dr. Marina Vigário and in close 

connection with the Group of Prosodic Studies (GrEP) from University Pompeu 

Fabra, coordinated by Dr. Pilar Prieto, and with Dr. Aoju Chen from the Max Plank 

Institute for Psycholinguistics. The goal within the DEPE project is to produce 

comparable research on Portuguese, Spanish, Catalan and Dutch. Different 

methodologies for perception experiments are considered, among which headturn 

preference procedure, preferential looking paradigm, switch procedure, eye-tracking.  

The working languages are Portuguese and English; the language for testing will be 

mainly European Portuguese. Babies between 8 and 24 months will be tested, 

although testing of younger subjects may be also considered (adults will be tested as 

well). It is expected that the successful candidate will produce talks at scientific 

meetings and contribute to the writing of articles to be published in journals in the 

field. 

 The successful candidate will be expected to start early January and the post is 

initially available for one year, eventually renewable until the conclusion of the 

project (31.12.2012). The grant is regulated by Artº. 5º do Estatuto do Bolseiro de 

Investigação – available at http://www.bolseiros.org/pdfs/ L_40_2004.pdf. 

 

http://www.fl.ul.pt/%20LaboratorioFonetica/babylab/
http://www.fl.ul.pt/%20LaboratorioFonetica/babylab/
http://www.bolseiros.org/pdfs/


A Bolsa destina-se ao desenvolvimento de investigação no domínio da aquisição do 

sistema entoacional, com base em dados de produção e de percepção (com ênfase para 

a percepção). A análise da entoação enquadra-se na abordagem da Fonologia 

Entoacional (na perspectiva autossegmental e métrica). A investigação a realizar tem 

uma forte componente experimental: experiências de produção visam testar a 

produção de contrastes entoacionais do Português; experiências de percepção visam 

determinar que categorias entoacionais da língua são percepcionadas e quando. 

Especial atenção é dada a possíveis interacções entre acento/proeminência e entoação. 

Diferentes metodologias são consideradas, entre as quais o movimento preferencial da 

cabeça (HPP), o procedimento 'switch', ou o registo do movimento dos olhos. 

A investigação será realizada no Lisbon Baby Lab, sob coordenação de Sónia 

Frota e Marina Vigário e em interacção com os grupos de investigação coordenados 

por Pilar Prieto (Universidade Pompeu Fabra) e Aoju Chen (Max Plank Institute for 

Psycholinguistics). Pretende-se testar bebés entre os 8 meses e os 24 meses, para além 

de adultos. No final do período de Bolsa o candidato deverá ter produzido 

comunicações em encontros científicos da especialidade e dois artigos científicos. 

 

A bolsa inicia-se em Janeiro de 2011 e tem a duração de 12 meses, 

eventualmente renovável até à data de conclusão do projecto (31.12.2012). O 

desempenho de funções a título de bolseiro é efectuado em regime de dedicação 

exclusiva, ao abrigo do Artº. 5º do Estatuto do Bolseiro de Investigação – disponível 

em http://www.bolseiros.org/pdfs/L_40_2004.pdf . 

 

2.  Candidate profile: 

Categorias de destinatários: 

 

Ideally, you will have a background in phonetics and phonology, specially on prosody 

and intonation, as well as in psycholinguistics. A strong background in experimental 

methods and statistical analyses is required. Previous work with infants will be a plus. 

Knowledge of Portuguese is not a must, but an advantage. 

 

Este concurso destina-se a doutores, com uma formação forte em fonética e 

fonologia, muito particularmente na área da prosódia e da entoação, e em 

psicolinguística. Formação em metodologias experimentais e análise estatística é um 

requisito importante. Será dada preferência a candidatos que tenham já desenvolvido 

trabalho experimental com bebés. O conhecimento da língua portuguesa é uma 

vantagem. 

 

3.  Salary: 

Componentes financeiras:  

 

Salary will be in accordance with the Portuguese Science Foundation salary scale, 

specifically 1.495€ per month. 

 

O subsídio mensal da Bolsa será de 1.495 €. A bolsa será paga mensalmente por 

transferência bancária. 

 

 

 

 



4.  Applications: 

Apresentação das candidaturas: 

 

Call for applications: From 22 November to 3 December 2010. 

 

Please email your CV, a motivation letter, a copy of your personal identity document 

and of your PhD certificate to labfon@fl.ul.pt and to sonia.frota@mail.telepac.pt  

 

Período para apresentação de candidaturas – De 22 de Novembro a 3 de Dezembro de 

2010 

As candidaturas deverão ser apresentadas por carta de motivação e ser acompanhadas 

da seguinte documentação: 

a) Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para o 

tipo de bolsa, nomeadamente, certificado de doutoramento;  

b) Curriculum vitae do candidato,  

c) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 

 

A documentação deverá ser enviada por por e-mail para:  

labfon@fl.ul.pt e sonia.frota@mail.telepac.pt 

 

5.  Selection criteria: 

Critérios de avaliação: 

 

The selection criteria are based on the background of the candidates, on their previous 

experience in experimental research, and on their personal motivation to apply to the 

position. 

 

A avaliação será realizada com base nos seguintes critérios de avaliação:  

- Adequação e relevância da formação do candidato 

- Experiência prévia em actividades de investigação experimental 

- Motivação para a candidatura a esta bolsa 

 

6.  Selection procedure: 

Processo de selecção de candidaturas: 

 

The results will be announced within 15 days after the closing date for applications. 

They will be posted at the Phonetics Lab and Lisbon Baby Lab, and at the FLUL 

website  (http://www.fl.ul.pt/investigacao/bolsas_flul.html). Candidates will also 

receive a copy of the results be e-mail. 

 Candidates will have ten days from the announcement of the results to present 

any formal complaint about these. 

 A model of the Contract to be signed between the successful candidate and 

FLUL, as well as the Regulations for Research Grants, are available from Unidade de 

Projectos e Candidaturas da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa (the Regulations is also available online at 

http://www.fl.ul.pt/lex/regulamento_bolsas.htm). 

 

Os resultados da avaliação das candidaturas serão divulgados até 15 dias úteis após o 

termo do prazo de apresentação das candidaturas, mediante projecto de lista ordenada, 

mailto:labfon@fl.ul.pt
mailto:sonia.frota@mail.telepac.pt
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que será afixada nos locais de estilo e publicitada na página electrónica da FLUL 

domiciliada na Internet (http://www.fl.ul.pt/investigacao/bolsas_flul.html).  

Do projecto de lista de classificação final podem os candidatos reclamar no 

prazo de 10 dias úteis contados da sua afixação/publicitação.  

O modelo de Contrato de Bolsa e o Regulamento de Bolsas de Investigação 

Científica da FLUL encontram-se disponíveis para consulta na Unidade de Projectos e 

Candidaturas da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial da Faculdade. O 

Regulamento está também disponível on-line em 

http://www.fl.ul.pt/lex/regulamento_bolsas.htm  

 

 

Lisboa, 9 de Novembro de 2010.  
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