
 

 

 

 

                
 

                                                                           

 

 

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 

«Vision Europe Summit 2016», nas seguintes condições: 

 

A. Descrição do Projeto:  

VISION EUROPE é uma iniciativa conjunta de fundações e think-tanks europeus (nomeadamente, 

Bertelsmann Stiftung, na Alemanha; Bruegel, na Bélgica; CASE, na Polónia; Chatham House, no 

Reino Unido; Compagnia di San Paolo, em Itália; Fundação Calouste Gulbenkian, em Portugal; 

Instituto Jacques Delors, em França; e Finnish Innovation Fund Sitra, na Finlândia) para trabalhar 

algumas dos desafios mais urgentes no que respeita à definição de políticas públicas com que a 

União Europeia se confronta atualmente. Este ano, o tema eleito foi “reformular as políticas 

europeias migratórias e de acolhimento de refugiados” e a conferência final realizar-se-á em 

novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian Foundation, em Lisboa. 

 

B. Área Científica: Ciências Sociais e Humanidades 

 

C. Critérios de admissão e respetiva ponderação:  

- Licenciatura numa área das ciências sociais (10%); 

- Experiência académica, de investigação ou profissional no âmbito das Migrações Internacionais 

(15%); 

- Competências metodológicas devidamente demonstradas ao nível da construção e gestão de 

bases de dados e da preparação e acompanhamento de inquéritos (incluindo inquéritos online) e 

de entrevistas (15%);  

- Experiência demonstrada de acompanhamento e monitorização de projetos bem como de 

organização de reuniões, workshops e conferências (15%); 

- Domínio oral e escrito do Inglês e de, no mínimo, uma segunda língua oficial da União Europeia 

além do português (preferencialmente francês ou alemão) (20%); 

- Excelentes capacidades de comunicação, incluindo no que respeita à produção escrita de 

documentos e ao contacto com pessoas e instituições (15%);  

- Capacidade de utilização de ferramentas e programas informáticos adequados às tarefas do 

projeto e facilidade de relacionamento interpessoal / integração numa equipa pluridisciplinar 

(10%) 

 

D. Plano de trabalhos:  

As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a, em articulação com a restante equipa do projeto 

e com a Fundação Calouste Gulbenkian consistem no apoio técnico e científico necessário à 

preparação da «Vision Europe Summit 2016», muito especialmente no que diz respeito à 



 

 

 

 

                
 

                                                                           

realização e divulgação do «inquérito sobre os obstáculos que os migrantes enfrentam ao entrar 

na União Europeia». 

 

E. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

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

Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas do Centro de Estudos Sociais. 

 

F. Local de trabalho:  

O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais em Coimbra e em 

Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, ou em outros locais necessários à execução 

do plano de trabalhos, sob a orientação científica do Investigador Responsável, Doutor Pedro 

Góis. 

 

G. Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto em setembro de 2016. 

 

H. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a 745€, conforme tabela de valores prevista para 

Licenciados/as no Regulamento de Bolsas do CES e Regulamento de Bolsas de Investigação da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P 2015. 

 

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. Quando 

aplicados os dois métodos de seleção, cada um terá uma valoração de 50% na classificação final. 

 

J. Composição do Júri de Seleção: 

- Pedro Góis (Presidente do Júri) 

- Hugo Seabra (vogal efetivo pela Fundação Calouste Gulbenkian) 

- João Paulo Dias (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:  

De 12 de agosto a 26 de agosto 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 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, enviadas por e-mail para gagep@ces.uc.pt ou 

enviadas por correio, com carimbo da data de expedição até ao último dia do concurso, para a 

morada a seguir indicada. Em qualquer dos casos, a referência da Bolsa deve estar explícita. 

 

Referência: CES-BI/24/2016 

A/c Doutor Pedro Góis 

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal 

 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades.  
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