
 

 

                      
 

 

 

 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 
 

 

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

aberto um concurso para contratação de um/a Bolseiro/a de Investigação no âmbito do projeto “O 

Tecido da Saúde Mental. Poder Médico, secularidade e o campo psicoterapêutico em 

Portugal”, (IF/01589/2013/CP1164/CT0005), financiado por fundos nacionais através da FCT/MEC, 

nas seguintes condições: 

 

A. Descrição do Projeto:  

Este projeto contribuirá para o conhecimento histórico e sociológico da Saúde Mental, campo 

estruturante de sociedades contemporâneas entendido como conjunto diversificado de práticas 

sociais e constelações de saberes. 

 

Em Portugal, a noção de Saúde Mental surgiu na década de 1940 em resposta às diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde e no contexto da consolidação da psiquiatria. Na década de 1960, 

desenvolveu-se no processo de criação das profissões psicoterapêuticas não-psiquiátricas (por 

exemplo, psicólogos e assistentes sociais). Desde os anos 80 a Saúde Mental tem sido igualmente 

um tema central das políticas de saúde pública, tomando novos significados, a partir da década de 

90, nas várias tentativas de desinstitucionalização psiquiátrica e criação de redes de cuidado, em 

resultado de novas modalidades de epidemiologia e padrões de governamentalidade, e no contexto 

da profusão de espiritualidades terapêuticas. Enfim, este projeto considera que a Saúde Mental é 

atualmente também um idioma cultural constituinte do tecido relacional em mundos seculares 

ocidentais. 

 

B. Área Científica:  

Ciência Sociais e Humanidades 

 

C. Requisitos/critérios preferenciais de admissão:  

Mestrado na área da Sociologia, Antropologia ou Áreas afins das Ciências Sociais (20%); 

Experiência de participação em projetos de investigação na área da Sociologia/Antropologia da 

Saúde (20%); 

Experiência comprovada na utilização de metodologias qualitativas e quantitativas de investigação, 

nomeadamente realização de entrevistas, grupos focais e análise de discurso (20%); 

Disponibilidade para deslocações nacionais para realização de entrevistas (15%); 

Excelente domínio oral e escrito da língua Portuguesa e da língua Inglesa (15%); 

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

 

D. Plano de trabalhos:  

As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a consistem no apoio à preparação e realização do 

trabalho de campo, em particular no apoio à equipa nas tarefas de recolha, tratamento e análise de 



 

 

                      
 

entrevistas, tarefas de apoio administrativo, e colaboração na organização e produção dos outputs 

do projeto. 

 

E. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica), Regulamento da 

Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2011 da FCT e Regulamento de Bolsas do 

Centro de Estudos Sociais. 

 

F. 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 Investigador 

Responsável do Projeto, Tiago Pires Marques. 

 

G. Duração da bolsa:  

A bolsa terá à duração de 3 meses, com início previsto em Janeiro de 2015. O contrato de bolsa 

poderá ser renovado, por iguais ou diferentes períodos, de acordo com as disponibilidades 

financeiras e as necessidades científicas do projeto. 

 

H. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a 980€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas 

diretamente pela FCT, no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A este montante, 

acresce o pagamento do Seguro Social Voluntário e do Seguro de Acidentes Pessoais. 

 

I. Métodos de seleção:  

A seleção dos/as candidatos/as será feita com base na avaliação curricular e, em caso de 

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

presenciais, que deverão decorrer durante o dia 19 de Dezembro de 2014.  

 

J. Composição do Júri de Seleção: 

- Tiago Pires Marques (Presidente do Júri) 

- Sílvia Portugal (vogal efetivo) 

- Pedro Hespanha (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 de apresentação de candidatura:  

De 28 de novembro de 2014 a 12 de dezembro 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. 

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores


 

 

                      
 

  

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: BI/15/2014  

A/c  Doutor Tiago Pires Marques 

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3001-401 Coimbra 

Portugal 

 

 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


