
 

 

 

 
Estágios de Integração na Investigação (8 vagas) 

 

 

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

concurso para 8 Estágios de Integração na Investigação entre fevereiro e maio 2016, 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 2015/2016; 

- 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 “Culturizing Sustainable Cities” 

Orientação: Nancy Duxbury 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: O/A estagiário/a irá desenvolver a sua atividade 

no âmbito do projeto “Culturizing Sustainable Cities” designadamente no que respeita a: a) recolha 

de documentação para caracterizar os casos de estudo (primeiro e segundo meses); b) criação de 

bibliografias e revisão de literatura (segundo e terceiro meses); c) organização de materiais para o 

website (terceiro e quarto meses). 

 

 



 

 

Referência de Estágio: CCArq 2 

Âmbito: Projeto “Espaços de Aprendizagem: Construção e Transformação da Escola Secundária em 

Portugal” 

Orientação: Gonçalo Canto Moniz 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: O/A estagiário/a irá desenvolver a sua atividade 

no âmbito do projeto “Espaços de Aprendizagem: Construção e Transformação da Escola Secundária 

em Portugal”, que aguarda classificação final no concurso da FCT. Pretende-se que o/a estagiário/a 

realize as seguintes atividades: a)  recolha de documentação para caracterizar os casos de estudo 

– peças desenhadas, peças escritas, fotografias – nos arquivos do Ministério da Educação e nos 

arquivos da Parque Escolar (primeiro e segundo meses); b) digitalização dos documentos recolhidos 

(terceiro mês); c) organização de base de dados (quarto mês). 

 

 

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

 

Referência de Estágio: DECIDe 

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) apoio logístico à organização da 1ª 

Conferência Internacional INTIMATE: Queering Partnering (Coimbra, 30-31 março 2016); b)

 redação de síntese de reflexão sobre as sessões plenárias (em inglês); c) redação de fichas de 

leitura crítica sobre leituras temáticas (em inglês); d) participação num evento ‘CES vai à Escola’ 

ou outra atividade de extensão relevante (em português). De acordo com a calendarização de 

tarefas acordada com a Coordenadora do Estágio e os interesses da/o estagiária/o, outras atividades 

poderão ser acrescentadas decorrentes de um objetivo de introdução aos métodos em investigação 

qualitativa: a) observatório de imprensa; b) transcrições de entrevistas já realizadas; e/ou c) 

observação de uma saída da equipa em trabalho de campo. 

 

 

 

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

 

Referência de Estágio: NECES 

Âmbito: FINHABIT - Viver em Tempos Financeiros: Habitação e Produção de Espaço no Portugal 

Democrático projeto FCT PTDC/ATP-GEO/2362/2014 

Orientação: Ana Cordeiro Santos 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: O projeto FINHABIT visa estudar a relação entre 



 

 

a provisão de habitação e a produção de espaço em Portugal a partir de 1974. Adota uma 

abordagem interdisciplinar, colocando o estudo da provisão de habitação nos seus contextos 

histórico, político e geográfico com o objetivo de expor as suas diferenciadas dimensões sistémicas, 

de especificidade sectorial e geográficas. O FINHABIT organiza a investigação em torno dos 

seguintes temas: a financeirização do capitalismo Português; a política de habitação em Portugal; 

modalidades de aquisição de habitação própria e o projeto de paz social na democratização; a 

produção de espaço em Portugal; a habitação e desigualdade na era da financeirização. O/A 

estagiário/a será integrado/a na equipa de investigação do FINHABIT, podendo desempenhar 

algumas das seguintes tarefas: leitura de documentação do projeto, recolha bibliográfica, recolha de 

informação nos meios de comunicação social sobre a habitação, apoio no trabalho de campo (e.g. 

acompanhar os/as investigadores/as na condução das entrevistas, transcrição de entrevistas), apoio 

às reuniões e outros encontros da equipa (e.g. preparação de documentos e divulgação). 

 

 

Referência de Estágio: NECES 1 

Âmbito: Projeto “Rede de investigação de arte informada" 

Orientação: Alison Neilson 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: O/A estagiário/a irá desenvolver a sua atividade 

no âmbito do projeto “Education for active citizenship: Images of participation in marine policy” 

designadamente no que respeita a: a) comunicação com investigadores/as interessados/as do CES, 

da Universidade de Coimbra e de outras organizações de investigação e de artes em Coimbra ; b) 

organizar uma série de reuniões e ajudar a facilitar as reuniões; c) organização de materiais para o 

website; c) apoio à CES Summer School, “Art and Science: Relationships of knowing, doing and 

being”. Requisitos: boa capacidade de comunicar em Inglês, criatividade e capacidade de tomada de 

iniciativa na busca de potenciais participantes em diversas instituições de investigação e instituições 

de arte. 

 

 

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

a Paz 

 

Referência de Estágio: NHUMEP 

Âmbito: Organização do Seminário Internacional “Current Trends in Research on Africa” e do 

Colóquio Internacional “Remembering the Tricontinental” 

Orientação: Teresa de Almeida Cravo 

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Investigação sobre a Conferência Tricontinental 

em Havana de 1966; investigação sobre tendências nos estudos africanos; apoio na organização do 

Colóquio Internacional “Remembering the Tricontinental”; apoio na organização do Seminário 



 

 

Internacional “Current Trends in Research on Africa”; contactos com oradores/as convidados/as 

(nacionais e internacionais); abertura e gestão da chamada de comunicações; organização logística 

das viagens e alojamento dos/as oradores/as convidados/as; apoio na edição do programa; 

organização das inscrições dos participantes; apoio à gestão financeira do evento; organização 

logística do evento: salas, pastas, coffee-breaks, refeições; elaboração do relatório final. 

REQUISITOS Excelente domínio da língua inglesa (para contactos com oradores/as e participantes). 
Carta de candidatura ao estágio em inglês. 

 

 

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 do formato de apresentação e dos 

campos do sítio eletrónico do Observatório (fevereiro); atualização semanal da página eletrónica do 

OSIRIS (março a maio); formatação e edição da Newsletter do Observatório (março a maio); 

recolha, atualização e comentário crítico de links relevantes no âmbito das atividades do 

Observatório (março); recolha, atualização e comentário crítico de legislação relevante no âmbito 

das atividades do Observatório (abril);participação na organização das conferências ligadas ao 

Observatório (março a maio); organização da reunião anual dos consultores do Observatório (maio). 

 

 

ESTÁGIOS NO POLICREDOS – Observatório da Religião no Espaço Público 

 

Referência de Estágio: POLICREDOS 

Âmbito: Observatório da Religião no Espaço Público 

Orientação: Teresa Toldy  

Duração: 4 meses 

Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: O observatório POLICREDOS pretende abordar as 

relações complexas entre política, religião e cultura à escala global ainda que concentrando-se, 

particularmente, em contextos do Sul da Europa e na articulação dos mesmos com a fronteira 

externa com a África e o Islão, bem como com a América Latina. Os tópicos e a nossa abordagem, 

bem com a equipa, são descritos no site: http://www.ces.uc.pt/policredos/pages/pt/sobre-o-

policredos.php. O estágio vai desenvolver-se em 4 meses – de fevereiro a maio – em 4 horas 

semanais ao longo das quais o/a estagiário/a irá desenvolver as seguintes atividades: a) apoio na 

organização do MediaMonitor do POLICREDOS. A/o estagiária/o selecionará as notícias relativas a 

questões sobra a religião (a partir de uma lista de sítios web) e organizará um report mensal (em 

Português e – se possível – em Inglês) que vai ser publicado no site do POLICREDOS; b) apoio na 

organização dos colóquios/workshop organizados pelo observatório. A/o estagiária/o terá de 

contactar os/as relatores/as, de anunciar os eventos e de organizar um breve report dos 

colóquios/workshop; c) apoio na construção de um projeto para ser submetido no âmbito dos 

financiamentos Europeus. Neste sentido, a/o estagiária/o terá também de verificar as possibilidades 

http://www.ces.uc.pt/policredos/pages/pt/sobre-o-policredos.php
http://www.ces.uc.pt/policredos/pages/pt/sobre-o-policredos.php


 

 

de financiamento a partir de uma lista de entidades financiadoras; d) no âmbito do estágio, a/o 

estagiária/o poderá – se quiser – propor atividades especificas, desde que estejam dentro das áreas 

de interesse do POLICREDOS. 

 

 

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 2016), 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 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 23 de outubro e 30 de novembro de 2015. 

 

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. 

 

mailto:eii@ces.uc.pt

