
 

 

 
     

  CONTRATAÇÃO DE UM/A GESTOR/A DE PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO 

  
 

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

aberto um concurso para a contratação de um/a gestor/a de projetos de investigação, no âmbito 

do projeto «CREATOUR – Desenvolver Destinos de Turismo Criativo em Cidades de Pequena 

Dimensão e Áreas Rurais», e coordenado pela Doutora Nancy Duxbury 

(http://www.ces.uc.pt/investigadores/cv/nancy_duxbury.php). 

 

O CES proporciona um ambiente de investigação intelectualmente estimulante nas áreas das 

ciências sociais e humanidades. O projeto CREATOUR será desenvolvido no âmbito do Núcleo de 

Investigação em Cidades, Culturas e Arquitetura (CCArq), que desenvolve investigação sobre 

questões de cultura e património na constituição das dinâmicas de mudança do espaço urbano. 

 

Área Científica: Humanidades e Ciências Sociais  

 

a) Descrição do projeto: 

CREATOUR combina atividades de investigação e demonstração na construção de uma abordagem 

integrada ao turismo criativo em cidades de pequena e média dimensão em Portugal. O projeto 

pretende desenvolver uma abordagem integrada e pilotar uma agenda de investigação centradas 

no turismo criativo em pequenas cidades e áreas rurais, fortalecendo ligações dentro e entre 

regiões portuguesas. O projeto alia teoria e experimentação, combinando referenciais teóricos e 

metodológicos multidisciplinares, mapeamento cultural, e exercícios de benchmarking com a 

análise de estudos de caso de turismo criativo. Neste contexto, o projeto CREATOUR visa produzir 

recomendações políticas, dando especial atenção à interação em cluster e à colaboração em rede. 

 

Este projeto é uma iniciativa de investigação multidisciplinar com o formato de demonstração 

baseada em processos colaborativos, coordenado pelo CES, terá e tendo como parceiros o Centro 

Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, o Centro de 

Investigação sobre o Espaço e as Organizações da Universidade do Algarve, o DINÂMIA'CET-IUL, 

Centro de Estudos Sobre a Mudança Socioeconómica e o Território do ISCTE-IUL e o Laboratório 

de Paisagens, Património e Território da Universidade do Minho.  

 

b) Critérios preferenciais, com a respetiva ponderação:  

1. Mestrado em Ciências Sociais e/ou Humanidades (10%); 

2. Experiência de trabalho em gestão de projetos de investigação, incluindo utilização de 

ferramentas na gestão administrativa e financeira (30%); 

3. Experiência em investigação qualitativa em humanidades ou ciências sociais e interesse 

comprovado na área temática do projeto (25%); 

4. Conhecimentos do enquadramento legal e dos procedimentos administrativos no âmbito de 

financiamento nacional na área da investigação (20%); 
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5. Domínio excelente da língua inglesa e portuguesa (10%); 

6. Autonomia, espírito crítico e disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais (5%). 

 

Em caso de empate entre as melhores candidaturas, os/as candidatos/as serão avaliados/as 

através de uma entrevista a realizar nas instalações do CES, destinada a aferir as competências 

científicas e técnicas. Se for realizada, a entrevista terá um peso de 50% na ponderação da nota 

final. 

 

c) Trabalhos a desenvolver:  

A atividade principal a desempenhar pelo/a candidato/a selecionado/a consiste no apoio à 

concretização das tarefas científicas, bem como no contributo em outras atividades que se insiram 

nos objetivos gerais do projeto. O/A candidato/a selecionado/a deverá ter um perfil que garanta o 

acompanhamento da execução financeira, administrativa e científica do projeto, respondendo 

diretamente à IR. 

 

Em particular, a pessoa selecionada irá trabalhar diretamente com a Investigadora Responsável, 

apoiando a equipa nas tarefas de: a) gestão administrativa e financeira (incluindo relatórios 

preliminares e final); b) gestão do consórcio; c) acompanhamento e planificação da execução das 

atividades e cumprimentos de prazos (ex., organização de eventos científicos, incluindo IdeaLabs; 

apoio ao planeamento do trabalho de campo, entre outras); d) manutenção do portal web do 

projeto e estratégia geral de comunicação; e) avaliação e gestão de riscos de implementação do 

projeto; e f) ligação entre a equipa, os serviços do CES e a entidade financiadora em todos os 

momentos do projeto. 

 

d) Legislação aplicável na celebração do contrato:  

Código de Trabalho Lei Nº. 7/2009, de 12 de Fevereiro (e alterações subsequentes). 

 

e) Local de trabalho:  

O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais ou noutros locais 

necessários à execução das atividades previstas, sob a orientação científica da Investigadora 

Responsável do Projeto, Nancy Duxbury. 

 

f) Duração do(s) contrato(s):  

O contrato terá a duração máxima de 12 meses, prorrogável até um máximo de 36 meses, de 

acordo com o prazo de execução do projeto. 

 

g) Natureza do contrato e montante do salário mensal:  

a. Será celebrado um contrato de trabalho a termo certo. 

b. O salário ilíquido mensal será de 1.335 euros, com direito ao subsídio de férias e de Natal e ao 

subsídio de alimentação, de acordo com o Código de Trabalho.  

 

h) Outras informações complementares:  

O Centro de Estudos Sociais reserva-se o direito à não contratação, no caso de nenhum dos/das 

candidatos/as corresponder ao perfil desejado. 



 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades. 

 

i) Composição do Júri de Seleção: 

- Nancy Duxbury – Presidente  

- João Paulo Dias  

- Paulo Peixoto  

 

j) Forma de publicitação/notificação dos resultados:  

Os resultados finais da avaliação serão comunicados a todos/as os/as candidatos/as através de 

correio eletrónico. 

 

l) Período de apresentação de candidaturas:  

29 de setembro a 28 de outubro de 2016 

 

m) Forma de apresentação da candidatura: 

As candidaturas deverão incluir carta de apresentação do/a candidato/a (justificando o seu 

interesse e a adequação do seu perfil às atividades do projeto), Curriculum Vitae completo e cópia 

dos certificados de habilitação. 

 

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: 

 

Centro de Estudos Sociais 

A/C Doutora Nancy Duxbury 

Referência: CES-CREATOUR/27/2016 

Colégio de S. Jerónimo 

Apartado 3087 

3000-995 Coimbra 

Portugal 
 

 


