
 

 

                                      
 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (5 vagas) 

 

O Centro de Estudos Sociais (CES) - Laboratório Associado - da Universidade de Coimbra, tem 

aberto um concurso para a atribuição de cinco (5) Bolsas de Investigação, no âmbito do 

projeto “INTIMATE— Citizenship, Care and Choice: The Micropolitics of Intimacy in 

Southern Europe” (338452), financiado pelo European Research Council e coordenado por 

Ana Cristina Santos, nas seguintes condições: 

 

a. Descrição do Projeto:  

O projeto INTIMATE ancora-se na questão sociológica central da análise de processos de 

mudança social e, em particular, a forma como as políticas sociais e o direito se articulam com 

práticas e expectativas individuais na esfera da vida pessoal. A partir deste pressuposto, o 

projeto analisa a construção da intimidade de indivíduos tradicionalmente à margem das 

preocupações políticas e jurídicas dominantes na Europa do Sul: pessoas lésbicas, gays, 

bissexuais e transgénero. 

INTIMATE aborda 3 eixos - Eixo 1: micropolítica de conjugalidade; Eixo 2: micropolítica de 

parentalidade; Eixo 3: micropolítica de amizade. O conceito de micropolítica permitirá um olhar 

duplo sobre as práticas e expectativas quotidianas (dimensão biográfica) enquadradas num 

contexto de política jurídica e social (dimensão sociojurídica). O projeto irá realizar estudos 

comparativos sobre conjugalidade lésbica, poliamor, procriação medicamente assistida, 

‘barrigas de aluguer’, redes de cuidado entre pessoas transgénero e coabitação entre pessoas 

amigas, em Espanha, Itália e Portugal, países próximos que apresentam realidades muito 

distintas. 

 

b. Área Científica: Ciências Sociais e/ou Humanidades 

 

c. Descrição geral e temática do perfil dos/as candidatos/as: 

Os/As candidatos/as devem ser doutorandos/as ou investigadores/as em fase inicial de 

carreira. Valorizar-se-á a experiência demonstrada em análise crítica das lutas sociais, 

históricas e políticas pela igualdade de género e sexual na Europa. Os/As candidatos/as devem 

revelar interesse sobre as lutas dos movimentos sociais neste campo, e demonstrar 

conhecimento específico sobre um dos contextos em estudo: Espanha, Itália ou Portugal. 

 

d. Requisitos e critérios preferenciais de admissão, com a respetiva ponderação: 

1. Mestrado em Ciências Sociais e/ou Humanas (10%); 



 

 

                                      
 

2. Experiência de trabalho, voluntariado e/ou investigação em estudos de género e/ou política 

LGBT/queer (20%);  

3. Formação e experiência comprovada na utilização e domínio de metodologias qualitativas 

em investigação social e análise documental (20%); 

4. Interesse comprovado em realizar doutoramento ou pós-doutoramento na área temática do 

projeto (15%); 

5. Domínio excelente da língua inglesa e de uma das línguas espanhola, italiana ou portuguesa 

(15%); 

6. Disponibilidade para deslocações frequentes e estadias prolongadas em território nacional e 

internacional (europeu) (10%). 

7. Autonomia, espírito crítico e interesse em integrar equipas multidisciplinares (10%). 

 

e. Plano de trabalhos:  

A atividade principal a desempenhar por Bolseiros/as INTIMATE consiste no apoio à 

concretização das tarefas científicas previstas na candidatura, bem como no contributo em 

outras atividades que se insiram nos objetivos gerais do projeto, nomeadamente produção, 

tratamento e análise de informação qualitativa, análise crítica da literatura, realização de 

trabalho de campo, tarefas de apoio administrativo e relações com parceiros, gestão de 

informação e comunicação e elaboração de relatórios e outras publicações, entre outras que 

contribuam para a boa gestão e execução do projeto. 

Em particular, os/as Bolseiros/as irão desenvolver estudos de caso em 3 eixos, incluindo a 

permanência assegurada pelo projeto durante pelo menos 3 meses, em cada ano, num dos 

países de estudo, durante três anos consecutivos.  

 

f. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e sucessivas 

alterações, Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2013 da 

Fundação para a Ciência e da Tecnologia e Regulamento de Bolsas do Centro de Estudos 

Sociais. 

 

g. Local de trabalho:  

O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais e noutros locais 

necessários à execução do plano de trabalhos, sob a orientação científica da Investigadora 

Responsável.  

 

h. Duração da(s) bolsa(s):  

As bolsas terão a duração de 12 meses, com início previsto em 1 de janeiro de 2014. O 

contrato de bolsa poderá ser renovado, por iguais ou diferentes períodos, até ao final do 



 

 

                                      
 

projeto, de acordo com o bom desempenho das atividades desenvolvidas pelos/as 

bolseiros/as, definidas no seu plano de trabalhos, e mediante parecer favorável da 

Investigadora Responsável. 

 

i. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante mensal das bolsas será definido num intervalo entre €1.375 e €1.475, consoante 

o mérito do currículo dos/as selecionados/as. A este montante, acresce o pagamento do 

Seguro Social Voluntário e do Seguro de Acidentes Pessoais. 

 

j. Métodos de seleção:  

A seleção dos/as candidatos/as será feita com base na avaliação curricular. Em caso de 

semelhança de avaliação curricular, os/as melhores candidatos/as serão avaliados/as através 

de uma entrevista, destinada a aferir as perspetivas de integração na dinâmica científica do 

projeto e a motivação em prosseguir estudos de doutoramento ou pós-doutoramento 

relacionados com a temática do projeto. 

 

k. Composição do Júri de Seleção: 

- Ana Cristina Santos (Presidente do Júri) 

- Bruno Sena Martins (vogal efetivo) 

- Hermes Augusto Costa (vogal efetivo) 

 

l. Forma de publicitação/notificação dos resultados:  

Os resultados finais da avaliação serão comunicados a todos/as os/as candidatos/as através de 

correio eletrónico. As atas do processo de seleção serão disponibilizadas publicamente.  

 

m. Prazo limite de apresentação de candidatura:  

1 de novembro de 2013 

 

n. Forma de apresentação da candidatura: 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de: 

a) uma carta de apresentação/motivação em inglês, devidamente assinada;  

b) Curriculum Vitae detalhado;  

c) cópia dos certificados de habilitações e de outros documentos comprovativos considerados 

relevantes;  



 

 

                                      
 

d) até um máximo de duas publicações relevantes para o tema, entre as quais pode contar-se 

um capítulo da tese de mestrado.  

 

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, na morada do Centro de Estudos 

Sociais durante o período de abertura do concurso, ou enviadas por correio, com carimbo da 

data de expedição até ao último dia do concurso, para a seguinte morada (as duas 

publicações podem ser enviadas para a morada intimate@ces.uc.pt, indicando claramente a 

referência do concurso e o nome do/a candidato/a): 

 

Centro de Estudos Sociais  

A/C Ana Cristina Santos 

Referência: CES-BI/23/2013 

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades.  
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