
 

 

 

 

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 

“Decide - Deficiência e auto-determinação: o desafio da "vida independente" em Portugal”, apoiado 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT/MEC) através de fundos nacionais e cofinanciado 

pelo FEDER, nas seguintes condições: 

 

A. Descrição do Projeto:  

Este projeto tem por objetivo analisar as condições de vida e inclusão social das pessoas com 

deficiência, em Portugal, à luz das propostas internacionais que se vêm consolidando em torno do 

conceito de Vida Independente. Para isso, analisa criticamente propostas emergentes para uma 

reinvenção de espaços de vivência capazes de promover a autodeterminação deste grupo 

sumamente marginalizado. Confrontando a cultura de dependência longamente estabelecida em 

Portugal, seja na comunidade seja nas instituições, o projeto procura recolher das vozes das 

pessoas com deficiência leituras críticas produtoras de propostas de emancipação social. A 

investigação centra-se na análise da organização da vida residencial e das lógicas de suporte, 

comparando as implicações das diferentes modalidades, a partir de três estudos de caso: 1) 

pessoas com deficiência a viverem em contexto institucional; 2) pessoas com deficiência a viverem 

na comunidade, com a família ou de forma autónoma; 3) pessoas com deficiência a viverem 

segundo os princípios da vida independente em Portugal (projeto-piloto de vida independente 

desenvolvido e financiado pela Câmara Municipal de Lisboa). 

 

B. Área Científica: Sociologia 

 

C. Critérios de admissão:  

Mestrado em Sociologia, Antropologia ou noutra área das ciências sociais, com classificação igual 

ou superior a 14 valores (OBRIGATÓRIO) (25%). 

Domínio de metodologias qualitativas e quantitativas de investigação (OBRIGATÓRIO) (25 %). 

Iniciativa, autonomia e disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais (OBRIGATÓRIO) 

(10 %). 

Excelentes conhecimentos de português e inglês, falado e escrito (OBRIGATÓRIO) (20%). 

Excelentes capacidades de comunicação, incluindo capacidades de escrita e apresentações públicas, 

bem como de trabalho em equipa (critério preferencial) (10 %). 

Interesse e/ou experiência de investigação na área dos Estudos Sociais da Deficiência ou em 

temáticas relacionadas com a exclusão social (critério preferencial) (10 %). 

 

D. Plano de trabalhos:  

As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a consistem no apoio ao desenvolvimento e 

implementação das atividades científicas e outras atividades de suporte com vista à prossecução 

dos objetivos gerais do projeto, incluindo: revisão bibliográfica, preparação de instrumentos de 



 

 

recolha de informação, aplicação dos instrumentos, preparação e condução de entrevistas, 

organização e análise de dados qualitativos e quantitativos, realização de observação participante, 

preparação e redacção de relatórios e outputs do projeto, apoio à organização e dinamização de 

eventos em várias partes do país incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e Açores.  

 

E. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

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

Científica), Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2015 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 em outros locais 

necessários à execução do plano de trabalhos, sob a orientação científica do Investigador 

Responsável Fernando Fontes. 

 

G. Duração da bolsa:  

A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em setembro de 2016. 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 FCT. 

 

I. Métodos de seleção:  

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

candidatos(as) com classificações equiparadas, serão, adicionalmente, efetuadas entrevistas 

presenciais no dia 30 de maio. Quando aplicados os dois métodos de seleção, cada um terá uma 

valoração de 50% na classificação final. 

 

J. Composição do Júri de Seleção: 

- Fernando Fontes (Presidente do Júri) 

- Bruno Sena Martins (vogal efetivo) 

- Sílvia Portugal (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:  

Até 5 de julho de 2016 

 

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, cópia de uma publicação ou trabalho individual escrito pelo/a 

candidato/a 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 morada a seguir indicada. 

 

Referência: CES-BI/11/2016 

A/c do Doutor Fernando Fontes 

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3001-401 Coimbra 

Portugal 

 

 

 O CES promove a igualdade de oportunidades.  
 

 


