
NOTA DE ESCLARECIMENTO DO IHC

A respeito de notícia publicada na edição do jornal Público de dia 21 de Setembro, com o título
“Raquel Varela perde apoio para concurso da FCT devido a «erros» no currículo”, o Instituto de
História Contemporânea informa:

1. Em função de erros identificados no currículo apresentado por Raquel Cardeira Varela
na sua candidatura à presente edição do Concurso para o Estímulo ao Emprego
Científico Individual, a Direcção do IHC decidiu que o Instituto não poderia continuar a
ser a entidade de acolhimento científico dessa candidatura. Os erros que levaram a esta
decisão dizem respeito a números de publicações apresentados no currículo, onde é
afirmado: “I have published 67 articles in journals indexed by ISI Thompson, Scopus,
CAPES Qualis A: 38 of these are as single author and were published in the last 5 years.”
O número de artigos publicados pela candidata em revistas indexadas na ISI Thompson,
Scopus, CAPES Qualis A é, aproximadamente, metade do que é referido. O número de
artigos publicados como autora individual nos últimos cinco anos em revistas indexadas
na ISI Thompson, Scopus e CAPES Qualis A é, aproximadamente, um terço do número
indicado pela candidata.

2. A decisão do IHC foi tomada após solicitarmos à candidata que procedesse à revisão do
currículo que apresentou a concurso e que nos esclarecesse a respeito de erros
constantes do mesmo. Para este efeito, o IHC contactou a candidata nos dias 27 de Julho,
10 de Agosto, 6 de Setembro e 10 de Setembro. Na ausência de esclarecimentos
satisfatórios, e de correcção dos números referidos no ponto anterior, no dia 13 de
Setembro, o IHC comunicou à FCT que deixava de estar disponível para ser a instituição
de acolhimento científico da candidatura.

3. No dia 10 de Setembro, Raquel Cardeira Varela tomou a iniciativa de pedir a sua
desvinculação do IHC. Esta circunstância, e o facto de o IHC já não ser instituição de
acolhimento da candidatura, levam-nos a dar por concluída a nossa intervenção pública
sobre este assunto.

Pela Direcção do IHC,

José Neves
Paulo Jorge Fernandes
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