
  

 

                          

  

 BOLSA DE INVESTIGAÇÃO  
  

  

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

aberto um concurso para a atribuição de uma 1 Bolsa de Investigação, no âmbito do projeto 

“Diagnóstico e intervenção para a igualdade de género na administração local”, nas 

seguintes condições: 

 

 

a. Descrição do Projeto:   

Com este projeto pretende-se aprofundar o conhecimento das autarquias em termos de 

igualdade de género através de diagnóstico aprofundado e integrado, assim como identificar 

soluções inovadoras em matéria de igualdade de género, especialmente nos domínios da 

gestão, política de recursos humanos, comunicação e relação com a comunidade. 

  

b. Área Científica:   

Sociologia 

  

c. Requisitos/critérios preferenciais de admissão:   

1. Mestrado em Ciências Sociais (preferencialmente Sociologia) (25%);  

2. Experiência académica e de investigação em temáticas relacionadas com a promoção da 

igualdade de género (25%); 

3. Domínio de metodologias quantitativas e qualitativas de investigação (tratamento estatístico 

de dados; condução e análise de entrevistas; condução de grupos focais; análise de 

conteúdo) (25%); 

4. Experiência na elaboração de relatórios e guiões de boas práticas, comprovada por 

publicações e anterior experiência profissional (25%). 

 

d. Plano de trabalhos:  

A atividade principal a desempenhar pelo Bolseiro/a consiste no apoio às atividades de 

investigação científica do projeto, nomeadamente, no apoio à realização de entrevistas 

individuais e de grupo, incluindo a sua transcrição e análise; produção, tratamento e análise de 

informação qualitativa e quantitativa e elaboração de relatórios. 

 

e. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

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

alterações) e Regulamento de Bolsas de Investigação 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 da Investigadora 

Responsável.  

 

g. Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto a 10 de setembro de 2015, 

eventualmente renováveis por iguais ou diferentes períodos até ao final do projeto, 

dependendo das necessidades científicas e da disponibilidade financeira.  

 

h. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a €1.400. A este montante, acresce o pagamento do Seguro 

Social Voluntário e do Seguro de Acidentes Pessoais. 

 

i. Métodos de seleção:  

A seleção do/a candidato/a será feita com base na avaliação curricular. Em caso de 

semelhança de avaliação curricular, os/as melhores candidatos/as selecionados/as serão 

avaliados/as através de uma entrevista, destinada a aferir as competências curriculares, as 

perspetivas de integração na dinâmica científica do projeto e a motivação em prosseguir 

estudos relacionados com a temática do projeto. 

 

j. Composição do Júri de Seleção: 

- Virgínia Ferreira (Presidente do Júri) 

- João Paulo Dias (vogal efetivo) 

- Rosa Monteiro (vogal efetivo) 

 

k. 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. 

 

l. Prazo limite de apresentação de candidatura:  

4 de setembro de 2015 

 

 

 

 

 



  

 

                          

  

m. Forma de apresentação da candidatura: 

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

apresentação/motivação, devidamente assinada, 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 seguinte morada: 

 

….. 

 

Referência: CES-BI/23/2015  

A/C Doutora Virgínia Ferreira  

Centro de Estudos Sociais   

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087   

3000-995 Coimbra  

Portugal  

  

  

O CES promove a igualdade de oportunidades.   

 


