
 

 

                      
 

 

 

 

Estágios de Integração na Investigação (10 vagas) 
 

 

 

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

um concurso para 10 Estágios de Integração na Investigação entre fevereiro e maio 2015, com as 

seguintes condições: 

 

a. Descrição do Projeto: 

Pretende-se a integração de estudantes de licenciatura nas atividades regulares dos Núcleos de 

Investigação e Observatórios do CES. 

 

b. Área Científica: 

Ciências Sociais e Humanidades. 

 

c. Requisitos de admissão: 

- Frequência de Licenciatura no ano letivo 2014/2015; 

- Bom domínio de ferramentas de informática; 

- Bom domínio oral e escrito de uma língua estrangeira; 

- Iniciativa, autonomia e disponibilidade. 

 

d. Plano de trabalhos: 

Os Núcleos de Investigação e Observatórios do CES oferecem as seguintes propostas de estágio não 

remunerado. 

 

 

 

ESTÁGIOS NO CCArq – Núcleo de Estudos Sobre Cidades, Culturas e Arquitetura 

 

Referência de Estágio: CCArq 1 

Âmbito: Projeto “Artéria: o centro em movimento” 

Orientação: Cláudia Pato de Carvalho 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: O tipo de atividades subjacentes a este estágio 

prende-se essencialmente com o projeto Artéria: o centro em movimento. Este projeto construiu 

uma plataforma para o mapeamento cultural na região centro, plataforma esta que exige uma 

atualização mensal dos seus conteúdos, assim como uma reformulação adequada e adaptada às 

necessidades do Artéria. Por outro lado, interessa também que as atividades do(a) estagiário (a) 

possam estar relacionadas com a preparação da implementação do Observatório Artéria, 

presentemente em período de elaboração e conceção, incluindo atividades de pesquisa de bases 

digitais e documentais de informação, assim como o estabelecimento de parcerias a nível nacional e 



 

 

                      
 

internacional que assegurem a sustentabilidade do Observatório. No primeiro mês do estágio prevê-

se a reformulação da plataforma e nos meses subsequentes é essencial que o trabalho de 

atualização da plataforma seja um trabalho constante. 

 

 

Referência de Estágio: CCArq 2 

Âmbito: Projeto “Digital Alberti” 

Orientação: Gonçalo Canto Moniz 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: apoio à edição do livro “Alberti Digital”. Em 

fevereiro será planeado o livro para, em março, se proceder à organização da informação (texto e 

imagens). Em abril este será submetido aos designers de modo a que, em maio se reveja o texto e 

as imagens. 

 

 

ESTÁGIOS NO DECIDe – Núcleo de Estudos sobre Democracia, Cidadania e Direito 

 

Referência de Estágio: DECIDe 1 

Âmbito: Projeto “Portugal Participa” 

Orientação: Giovanni Allegretti 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: trabalho com a equipa do CES que é responsável 

pelo desenvolvimento e desenho das fichas de casos internacionais de projetos participativos para o 

acervo online. Organização de alguns eventos do projeto em Coimbra, Lisboa e Cascais (articulação 

de seminários temáticos da rede de autarquias portugueses empenhadas em processos 

participativos) com o objetivo de participar em diferentes atividades que compõem este projeto de 

investigação-ação. É dada preferência à proveniência dos campos da Sociologia/Ciência 

Política/Informática/Direito/Antropologia visual. 

 

 

Referência de Estágio: DECIDe 2 

Âmbito: Projeto “Alcora - Alianças secretas e mapas imaginados: a Guerra Colonial Portuguesa no 

xadrez da África Austral” 

Orientação: Maria Paula Meneses 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: identificação dos principais trabalhos de 

referência para o projeto e produção de uma bibliografia anotada a ser disponibilizada online 

(literatura em inglês e português); observatório de imprensa sobre o tema, incluindo a 

disponibilização online de material identificado nos arquivos consultados; apoio pontual em 

transcrição/finalização da edição de entrevistas. 

 

 

 

 



 

 

                      
 

Referência de Estágio: DECIDe 3 

Âmbito: Projeto “INTIMATE - Citizenship, Care and Choice: The Micropolitics of Intimacy in 

Southern Europe” 

Orientação: Ana Cristina Santos 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

As atividades a desenvolver neste estágio pretendem responder a uma variedade de tarefas, 

objetivos e métodos que fazem parte do quotidiano em investigação. O objetivo principal é 

comunicação de ciência. Assim, as tarefas centrais a desenvolver pela pessoa selecionada são: a) 

uma proposta de uma Newsletter INTIMATE, que será trabalhada graficamente com o apoio do CES 

para se tornar a newsletter oficial do projeto; b) atualização de conteúdos no site do projeto; e c) 

participação numa sessão CES vai à Escola: “Direitos LGBT são Direitos Humanos”.  

Outras atividades respondem ao objetivo de introdução aos métodos em investigação qualitativa, 

relacionando-se com o trabalho empírico do projeto: a) atualização das bases de dados 

bibliográficas, de enquadramento jurídico (nacional e europeu), e/ou observatório de imprensa; e b) 

transcrições de entrevistas já realizadas. 

 

 

 

ESTÁGIOS NO NECES – Núcleo de Estudos sobre Ciência, Economia e Sociedade 

 

Referência de Estágio: NECES 1 

Âmbito: FINFAM - Finanças, Género e Poder: como estão as famílias portuguesas a gerir as suas 

finanças no contexto da crise? 

Orientação: Lina Coelho e Sílvia Portugal 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: As atividades a desenvolver no âmbito de 

estágio de investigação estão relacionadas com o apoio ao desenvolvimento do trabalho empírico do 

projeto, nomeadamente constituição de base de dados, preparação e tratamento de entrevistas, 

incluindo calendarização e transcrições. Pretende-se, ainda que o/a estagiário/a possa apoiar a 

organização do Seminário Final de apresentação de resultados do Projeto. A frequência da 

licenciatura em Sociologia é condição preferencial. 

 

 

ESTÁGIOS NO NHUMEP – Núcleo de Estudos sobre Humanidades, Migrações e Estudos 

Para a Paz 

 

Referência de Estágio: NHUMEP 1 

Âmbito: Projeto “PPÁgua - Respostas públicas e privadas à falta de pagamento dos serviços de 

abastecimento de água: o caso português” 

Orientação: Paula Duarte Lopes 

Duração: 4 meses 



 

 

                      
 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Em fevereiro será feita uma familiarização com a 

problemática do projeto e iniciado o apoio à organização do evento final do projeto. Em março será 

feita a compilação e edição de todos os documentos para o relatório final do projeto. Os meses de 

abril e maio serão dedicados à pesquisa bibliográfica e elaboração de fichas de leitura no programa 

endnote para acompanhamento do projeto. 

 

 

Referência de Estágio: NHUMEP 2 

Âmbito: Candidatura a projeto “European Union Crisis Management” 

Orientação: Paula Duarte Lopes 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Em janeiro será feita uma familiarização com a 

candidatura do projeto e compilação de toda a informação necessária para preencher o/s 

formulário/s de candidatura. A gestão dos diversos contributos dos parceiros para o documento final 

ocorrerá em março. Em 

abril serão geridas as solicitações e feita a recolha de informação para o orçamento do projeto. A 

elaboração e revisão do documento final de candidatura ocorrerá em maio. 

 

 

ESTÁGIOS NO OSIRIS – Observatório do Risco 

 

Referência de Estágio: OSIRIS 

Âmbito: Observatório do Risco 

Orientação: José Manuel Mendes 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: atualização da página eletrónica e contribuição 

para a Newsletter do OSIRIS (fevereiro a maio de 2015). Finalização do relatório de caracterização 

sociodemográfica e operacional dos corpos de bombeiros dos Açores, com base no inquérito 

exaustivo aplicado em 2014 (fevereiro-março de 2015). Preparação e concretização do colóquio 

conjunto CES/OSIRIS e IRDR/UCL a realizar em abril de 2015 (fevereiro a abril de 2015). 

Colaboração na preparação e concretização do encontro anual dos membros e associados do 

Observatório do Risco a realizar em maio de 2015 (abril e maio de 2015). 

 

 

ESTÁGIOS NO PEOPLES’ – Observatório da Participação, da Inovação e dos Poderes Locais 

 

Referência de Estágio: PEOPLES’ 

Âmbito: Observatório PEOPLES’ 

Orientação: Giovanni Allegretti 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: o/a estagiário/a trabalhará com a equipa do 

Observatório que se ocupa de recolher dados para escrever um projeto internacional ligado à 

atividade chamada AMA (Alojamento e Mobilidade Académica) realizada com o Departamento de 

Arquitetura da Universidade de Coimbra e universidades brasileiras. O/a bolseiro/a apoiará na 



 

 

                      
 

recolha de dados, entrevistas, organização de um pequeno seminário em ambiente de construção de 

um projeto com parceiros internacionais. Também participará da recolha e escolha de artigos sobre 

o tema a ser carregados no website do Observatório. Privilegiada a proveniência dos campos da 

Sociologia/Ciência Política/informática/Arquitetura e conhecimentos de utilização de SPSS ou Max. 

 

e. Local de trabalho: 

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

necessários à execução do plano de trabalhos, sob a orientação científica do/a Investigador/a 

Responsável. 

 

f. Duração do(s) estágio(s): 

O estágio terá a duração de 4 meses (fevereiro a maio de 2015), com uma dedicação semanal de 4 

horas. 

 

g. Métodos de seleção: 

A seleção dos/as candidatos/as será feita com base na candidatura (cf. abaixo neste Edital ponto 

k.). 

 

h. Composição do Júri de Seleção: 

- Vice-Presidente do Conselho Científico; 

- Orientadores/as dos estágios. 

 

i. Forma de publicitação/notificação dos resultados: 

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada a afixar nas 

instalações do Centro de Estudos Sociais, sendo os/as candidatos/as notificados/as através de 

correio eletrónico. 

 

j. Período de candidatura: 

O concurso encontra-se aberto entre 3 e 30 de novembro de 2014. 

 

k. Forma de apresentação da candidatura: 

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de uma carta de motivação acompanhada 

dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado, cópia do comprovativo de matrícula e 

histórico das unidades curriculares concluídas. 

 

As candidaturas deverão ser enviadas por via eletrónica para o endereço eii@ces.uc.pt indicando 

claramente a referência do estágio a que concorre. 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades. 
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