
Contratação de um/a Gestor/a de Projetos de Investigação 

a. Descrição do Concurso:

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

aberto um concurso para a contratação de um/a gestor/a de projetos de investigação, no 

âmbito do projeto “MEMOIRS – Children of Empires and European Postmemories”, financiado 

pelo European Research Council, e coordenado pela Doutora Margarida Calafate Ribeiro 

(www.ces.uc.pt/investigadores/cv/margarida_calafate_ribeiro.php). 

O CES proporciona um ambiente de investigação intelectualmente estimulante nas áreas das 

ciências sociais e humanidades. O projeto MEMOIRS será desenvolvido no âmbito do núcleo de 

investigação em Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz (NHUMEP), que tem como uma 

das suas linhas de investigação história, memória, diásporas e pós-colonialismos. 

b. Área Científica: Humanidades e Ciências Sociais

c. Descrição do projeto:

MEMOIRS tem por objetivo fazer o levantamento e a análise das memórias intergeracionais 

herdadas por filhos e/ou netos da geração que viveu os processos de descolonização dos 

territórios dominados por França, Portugal e Bélgica. A partir de entrevistas e de 

representações da segunda e terceira geração, pretende-se realizar uma análise comparativa 

de vivências influenciadas pela pós-memória das guerras coloniais e do fim dos impérios. O 

projeto irá questionar a herança pós-colonial europeia propondo uma nova compreensão da 

configuração do continente atual. O projeto tem por desígnio central compreender os efeitos 

da diversidade pós-imperial através das transferências de memória da praxis colonial na 

Europa atual. 

O projeto é interdisciplinar, agregando especialistas dos estudos literários e culturais, de 

história e sociologia. MEMOIRS tenciona maximizar o impacto desta investigação através de 

publicações amplamente difundidas em open access e através de uma exposição artística 

itinerante que capte as diferentes vertentes das representações de pós-memória, e que 

promova um diálogo Norte-Sul significativo. 

d. Critérios preferenciais, com a respetiva ponderação:

1. Mestrado em Ciências Sociais e/ou Humanidades (10%);
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2. Experiência de, pelo menos, três anos de trabalho em gestão de projetos de investigação,

incluindo utilização de ferramentas na gestão administrativa e financeira (30%);

3. Experiência em investigação qualitativa em humanidades ou ciências sociais e interesse

comprovado na área temática do projeto (25%);

4. Conhecimentos do enquadramento legal e dos procedimentos administrativos no âmbito

de financiamento europeu na área da investigação (20%);

5. Domínio excelente da língua inglesa e portuguesa e compreensão de francês (10%);

6. Autonomia, espírito crítico e disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais

(5%).

Em caso de empate entre as melhores candidaturas, os/as candidatos/as serão avaliados/as 

através de uma entrevista a realizar nas instalações do CES, destinada a aferir as 

competências científicas e técnicas. Se for realizada, a entrevista terá um peso de 25% na 

ponderação da nota final. 

e. Trabalhos a desenvolver:

A atividade principal a desempenhar pelo/a candidato/a selecionado/a consiste no apoio à 

concretização das tarefas científicas, bem como no contributo em outras atividades que se 

insiram nos objetivos gerais do projeto. O/A candidato/a selecionado/a deverá ter um perfil 

que garanta o acompanhamento da execução financeira, administrativa e científica do projeto, 

respondendo diretamente à IR. 

Em particular, a pessoa selecionada irá trabalhar diretamente com a Investigadora 

Responsável, apoiando a equipa nas tarefas de: a) gestão administrativa e financeira 

(incluindo relatórios preliminares e final); b) acompanhamento e planificação da execução das 

atividades e cumprimentos de prazos (ex., organização de eventos científicos; apoio ao 

planeamento do trabalho de campo nos 3 países em estudo, entre outras); c) revisão e edição 

de publicações e documentos produzidos pela equipa; d) avaliação e gestão de riscos de 

implementação do projeto; e e) ligação entre a equipa, os serviços do CES e a entidade 

financiadora em todos os momentos do projeto. 

f. Legislação aplicável na celebração do contrato:

Código de Trabalho Lei Nº. 7/2009, de 12 de fevereiro (e alterações subsequentes). 

g. Local de trabalho:

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

necessários à execução das atividades previstas, sob a orientação científica da Investigadora 

Responsável do Projeto, Margarida Calafate Ribeiro. 



h. Duração do(s) contrato(s):

O contrato terá a duração máxima de 60 meses, de acordo com o prazo de execução do 

projeto. 

i. Natureza do contrato e montante do salário mensal:

a. Será celebrado um contrato de trabalho a termo incerto.

b. O salário ilíquido mensal será de 1.495 euros, com direito ao subsídio de férias e de Natal e

ao subsídio de alimentação, de acordo com o Código de Trabalho.

j. Outras informações complementares:

O Centro de Estudos Sociais reserva-se o direito à não contratação, no caso de nenhum 

dos/das candidatos/as corresponder ao perfil desejado. 

O CES promove a igualdade de oportunidades. 

k. Composição do Júri de Seleção:

- Margarida Calafate Ribeiro – Presidente

- António Sousa Ribeiro

- Walter Rossa

l. 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 o/a candidato/a aprovado/a notificado/a 

através de correio eletrónico. Os resultados do concurso serão comunicados aos/às restantes 

candidatos/as através de correio eletrónico. 

m. Prazo limite de apresentação de candidatura:

17 de julho de 2015 

n. Forma de apresentação da candidatura:

As candidaturas deverão incluir carta de apresentação do/a candidato/a (justificando o seu 

interesse e a adequação aos interesses científicos e atividades do projeto), Curriculum Vitae 

completo e cópia dos certificados de habilitação. 



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: 

Centro de Estudos Sociais 

A/C Doutora Margarida Calafate Ribeiro 

Referência: CES-MEMOIRS/18/2015 

Colégio de S. Jerónimo 

Apartado 3087 

3000-995 Coimbra 

Portugal 

Para mais informações consultar www.ces.uc.pt ou contactar: 

e-mail: ces@ces.uc.pt

Tel. +351 239 855570

Fax. +351 239 855589




