
 

 

 

 
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

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

aberto um concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação, no âmbito das atividades de 

investigação nas áreas de memória e pós-colonialismos do Núcleo de Estudos sobre Humanidades, 

Migrações e Estudos para a Paz, Projeto Estratégico UID/SOC50012/2013, nas seguintes 

condições: 

 

a. Descrição do Projeto:  

O Núcleo de Estudos sobre Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz (NHUMEP) do CES tem 

como uma das linhas de investigação os estudos da memória, pós-colonialismos e patrimónios. 

Neste âmbito, encontram-se em preparação vários indicadores em fase de finalização, 

decorrentes de investigações em curso lideradas por Margarida Calafate Ribeiro e Walter Rossa. A 

presente bolsa de investigação irá assegurar o apoio necessário à equipa de investigação para a 

finalização e lançamento de livros, de construção de uma plataforma SIG e a 

manutenção/atualização de um website interdisciplinar. 

 

b. Área Científica: Patrimónios: Arquitetura e Urbanismo 

 

c. Requisitos preferenciais de admissão: 

a) Mestrado em Arquitetura (10%); 

b) Experiência de investigação científica em História da Arquitetura e do Urbanismo, com enfoque 

na utilização do desenho em suporte digital como ferramenta metodológica (20%); 

c) Domínio de aplicações informáticas como AutoCad, Quantum Gis, Access, Photoshop e InDesign 

Illustrator, e equiparados em regime de outsourcing ou não (20%); 

d) Experiência em construção e manutenção de páginas web (20%); 

e) Experiência ou conhecimentos sobre as realidades angolana e moçambicana (10%); 

f) Experiência na organização de eventos científicos, culturais e/ou editoriais (10%); 

g) Excelente domínio da língua portuguesa, bons conhecimentos de inglês (10%). 

 

d. Plano de trabalhos:  

As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a consistem no apoio à concretização dos 

indicadores previstos no plano de atividades desenvolvido na linha de estudos sobre memória, 

pós-colonialismos e patrimónios do NHUMEP, nomeadamente montagem do suporte SIG de dados 

recolhidos pelos projetos da equipa, incluindo as bases de dados tipológicas, e articulação com a 

equipa informática que irá preparar a disponibilização em plataforma interativa; carregamento de 

dados de desenho e imagem; acompanhamento da edição de vários livros em preparação pela 

equipa; atualização de website interdisciplinar; e apoio no lançamento público dos referidos 

indicadores. 

 



 

 

 

e. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

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

alterações, 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 da Investigadora 

Responsável, Margarida Calafate Ribeiro.  

 

g. Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto a 1 de março de 2016. O contrato de 

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

financeiras e as necessidades científicas. 

 

h. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a €980, de acordo com o Regulamento de Bolsas de 

Investigação da FCT e correspondente tabela de valores 

(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 do/a candidato/a será feita com base na avaliação curricular e, em caso de haver 

candidatos/as com classificações equiparadas, poderão ser efetuadas entrevistas presenciais.  

 

j. Composição do Júri de Seleção: 

- Margarida Calafate Ribeiro (Presidente) 

- Walter Rossa 

- Júlia Garraio 

 

k. 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. 

 

l. Período de apresentação de candidaturas:  

O período de candidaturas encontra-se aberto entre 8 e 23 de fevereiro de 2016 

 

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.  

 

 

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 seguinte morada: 

 

 

Referência: CES-BI/4/2016 

A/C Doutora Margarida Calafate Ribeiro 

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal 

 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades.  

 
 


