CONTRATAÇÃO DE INVESTIGADOR/A DOUTORADO/A
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
O Centro de Estudos Sociais (CES) da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra tornou-se
Laboratório Associado (LA) por contrato com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia em 27 de
Fevereiro de 2002.
Nos termos do referido contrato, o CES abre Concurso, até 11 de Abril de 2008 para um lugar de
investigador/a, com vencimento equiparado a investigador/a auxiliar (escalão 2, salário mensal de 3.340
euros brutos). Pretende-se que o/a investigador/a a contratar venha a desenvolver novos projectos no
âmbito das áreas temáticas do LA. Espera-se também que o investigador/a seleccionado/a venha a
participar em programas de doutoramento em curso ou a desenvolver no CES, bem como que assuma
pequenas tarefas de carácter organizativo ou administrativo no âmbito da vida corrente da instituição.
É condição de recrutamento a posse de doutoramento numa área das Ciências Sociais e/ou Humanas. São
critérios de selecção o mérito científico absoluto (25%), a experiência profissional (25%) e a adequação
do perfil curricular às prioridades estratégicas do desenvolvimento do LA (25%). Os/As melhores
candidatos/as seleccionados/as à luz destes critérios serão convidados/as para uma entrevista (25%)
destinada a avaliar as perspectivas de integração na dinâmica da equipa de investigação do CES-LA. O
Centro de Estudos Sociais reserva-se o direito à não contratação, no caso de os/as candidatos/as não
corresponderem ao perfil desejado.
O CES promove a igualdade de oportunidades.
As candidaturas deverão incluir carta de apresentação do candidato, justificando o seu interesse e
indicando como tomou conhecimento deste concurso, CV completo e cópia dos certificados de
habilitação.
As candidaturas deverão ser enviadas por correio electrónico para oportunidades@ces.uc.pt e por correio
normal para:
Centro de Estudos Sociais
Concurso CES-LA 8/2008
Colégio de S. Jerónimo
Apartado 3087
3001-401 Coimbra
Portugal
Para mais informações consultar www.ces.uc.pt ou contactar:
Tel. +351 239 855570
Fax. +351 239 855589
Email: oportunidades@ces.uc.pt
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Sobre o Centro de Estudos Sociais (CES)
O CES
O CES é uma instituição científica de investigação na área das ciências sociais e das humanidades, criado
em 1978 na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Em Fevereiro de 2002, foi concedido ao
CES o estatuto de Laboratório Associado pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia. O CES é
regularmente avaliado por peritos internacionais, tendo tido classificação “Excelente” em todas as
ocasiões (a última das quais ocorreu em Janeiro de 2005).
O CES conta hoje com 80 investigadores, 23 investigadores associados e 40 investigadores juniores. Entre
o corpo de investigadores encontram-se sociólogos, economistas, juristas, antropólogos, cientistas
políticos, especialistas das áreas da educação, da literatura e da cultura, geógrafos, urbanistas,
historiadores, arquitectos e médicos.

O que fazemos
As actividades de investigação no CES são orientadas para o estudo das novas dinâmicas das relações
sociais, quer na sociedade portuguesa quer a nível das relações globais e nomeadamente das relações
Norte-Sul. Para além da actividade principal de investigação, o CES presta também serviços
especializados nestes temas.
O CES tem vindo a oferecer um alargado programa de formação pós-graduada, em expansão, incluindo
programas de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento. O CES desenvolve também, no âmbito do
seu estatuto de Laboratório Associado, uma série de acções de Formação Avançada, com o objectivo de
partilhar as conclusões das suas investigações junto de públicos mais alargados.

Como o fazemos
Esta investigação é frequentemente conduzida em parceria com uma grande variedade de instituições
nacionais e internacionais. Estas redes traduzem se no desenvolvimento de projectos em colaboração e,
de um modo mais estável, no desenvolvimento de protocolos específicos de colaboração com outras
instituições académicas ou instituições que actuam em áreas de investigação do CES. O CES também
organiza a sua investigação através de Observatórios, resultantes de protocolos celebrados com entidades
interessadas em beneficiar dos resultados da investigação do Centro.
Destaca-se ainda a Biblioteca Norte-Sul. Criada em 1998, visa reunir um acervo bibliográfico centrado em
publicações periódicas dos países do Hemisfério Sul, nas áreas das ciências sociais e das humanidades. O
catálogo, disponível online, inclui actualmente cerca de 11.000 monografias e 800 revistas de referência.
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Os nossos objectivos
* Maximizar as oportunidades da transdisciplinaridade, combinando as potencialidades da pesquisa
sociológica com contributos de muitas outras áreas e tradições científicas;
* Desenvolver novos quadros analíticos e teóricos, e instrumentos metodológicos inovadores, adequados
ao estudo da sociedade portuguesa no contexto da crescente internacionalização das relações sociais;
* Combinar o pluralismo analítico e metodológico com a coerência teórica, num programa integrado de
investigação;
* Criar bases de dados para a investigação, permitindo outras utilizações em iniciativas conjuntas com a
sociedade civil e instituições públicas nacionais, regionais e locais.
A nossa estratégia
* Consolidação de uma equipa interdisciplinar e internacionalizada de investigadores, com presença em
redes científicas nacionais e internacionais, com particular atenção à cooperação Norte-Sul e às relações
com os países de língua oficial portuguesa;
* Formação de jovens investigadores na área das ciências sociais e humanas e promoção da sua actividade
científica;
* Promoção e difusão da cultura científica, abertura à comunidade e apoio a iniciativas de cidadãos e do
“terceiro sector” em domínios ligados à actividade científica do Centro.

As nossas áreas temáticas
A actividade científica do CES – Laboratório Associado está estruturada através de 4 áreas temáticas:
* Instituições, Regulação e Cidadania
* Novas Solidariedades: Locais, Nacionais, Globais
* Ciências, Tecnologias e Humanidades
* Culturas e Dinâmicas Sociais
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