
 

 

                      
 

 
 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 
 
O Centro de Estudos Sociais (CES) - Laboratório Associado - da Universidade de Coimbra tem aberto 

um concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do projeto Artes, Cultura e 

Cidade, nas seguintes condições: 

 

a. Descrição do projeto:  

O projeto visa aprofundar pesquisas em curso sobre políticas e atividades culturais em contexto 

urbano. Tendo por referência a realidade portuguesa, mas procurando desenvolver a comparação à 

escala europeia, a pesquisa pretende abordar os modos de organização e de adaptação dos agentes 

e das instituições culturais às dinâmicas de transformação socioeconómica e sociocultural que 

redefinem o papel das artes e da cultura nas sociedades contemporâneas, explorando em particular 

o seu lugar na formação dos ambientes urbanos. Adotando uma perspetiva metodológica de cariz 

essencialmente qualitativo, que explora estudos de caso e trabalha em forte proximidade 

colaborativa com as instituições e os agentes culturais, o projeto centra-se privilegiadamente nos 

seguintes domínios de análise: a ação cultural e artística dos Teatros e a sua relação com os 

territórios e as comunidades locais; a relação dos agentes culturais com os públicos; os eventos 

culturais como instrumentos de política cultural e urbana; as artes face ao paradigma da criatividade 

e da economia criativa.  

 

b. Área Científica:  

Ciências Sociais e Humanidades 

 

c. Requisitos e critérios preferenciais de admissão:  

1. Licenciatura nas áreas científicas das Ciências Sociais e Humanidades; 

2. Conhecimento aprofundado e experiência no setor cultural, em particular em atividades e 

instituições das artes do espetáculo e nos domínios da produção, do apoio à programação e da 

relação com os públicos (fator preferencial); 

3. Experiência de investigação em projetos sobre as temáticas em questão (organização e 

programação de Teatros e instituições culturais das artes do espetáculo; relação das instituições 

culturais com públicos; eventos culturais) (fator preferencial); 

4. Iniciativa, autonomia e disponibilidade para efetuar deslocações nacionais e internacionais; 

5. Bom domínio oral e escrito de inglês. 

 

d. Plano de trabalhos:  

A bolsa destina-se ao desenvolvimento de trabalho de investigação (recolha, análise e interpretação 

de informação) e ao apoio logístico ao desenvolvimento do projeto, recaindo sobre as seguintes 

tarefas: recolha e análise de documentação sobre políticas culturais e projetos e iniciativas culturais 

e artísticas nos domínios abordados pelo projeto; caracterização e acompanhamento da atividade 

cultural e artística das instituições culturais em estudo; atualização de informação sobre ciclos de 

grandes eventos culturais; realização e análise de entrevistas a agentes culturais e outros atores 



 

 

                      
 

envolvidos nos domínios de intervenção cultural em estudo; apoio à elaboração de relatórios de 

pesquisa e à preparação de instrumentos de difusão do trabalho realizado. 

 

e. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

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

alterações; Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P - 

2013 e Regulamento de Bolsas do Centro de Estudos Sociais. 

 

f. Local de trabalho:  

O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais, ainda que possa 

envolver deslocações ou curtas permanências noutros locais necessários à execução do plano de 

trabalhos, sob a orientação científica do Investigador Responsável do Projeto, Claudino Ferreira. 

 

g. Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em setembro de 2014. 

 

h. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa é determinado de acordo com o perfil do/a candidato/a selecionado/a e 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas pelo Centro de Estudos Sociais. 

 

i. Métodos de seleção:  

A seleção do/a candidato/a será feita com base na avaliação curricular, tendo os fatores 

preferenciais uma valoração de 50% em relação aos restantes critérios de seleção. Em caso de 

candidatos/as com classificações equiparadas, serão, adicionalmente, efetuadas entrevistas 

presenciais. Quando aplicados os dois métodos de seleção, cada um terá uma valoração de 50% na 

classificação final. 

 

j. Composição do Júri de Seleção: 

- Claudino Ferreira (Presidente do Júri) 

- André Brito Correia (vogal efetivo) 

- Paula Abreu (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 para consulta pública. 

 

m. Período para apresentação de candidaturas:  

O concurso encontra-se aberto entre 28 de julho e 11 de agosto de 2014 

 

n. Forma de apresentação da candidatura: 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta de 

motivação acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado, cópia dos 

certificados de habilitações e cópia de outros documentos comprovativos considerados relevantes.  

 



 

 

                      
 

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 morada a seguir indicada: 

 

Referência: CES-BI/13/2014 

A/c de Prof. Claudino Ferreira  

Centro de Estudos Sociais 

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal 

 

 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


