
 

                      

 
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 

«Estudo de Diagnóstico sobre o Sistema de Justiça de Timor-Leste», nas seguintes condições: 

 

A. Área Científica:  

Sociologia do Direito / Direitos Humanos  

 

B. Critérios de admissão:  

a) Doutoramento em Sociologia, Antropologia ou outras Ciências Sociais (25%). 

b) Experiência comprovada de investigação em projetos/estudos em temática semelhante e em 

Timor Leste (30%). 

c) Domínio de metodologias qualitativas de investigação (incluindo pesquisa arquivística, 

organização e disseminação de informação, condução e análise de entrevistas) (fator preferencial) 

(25%). 

e) Excelente domínio de Português, Inglês e, preferencialmente, de Tétum (20%). 

 

C. Plano de trabalhos:  

As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a consistem em:  

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

previstas na candidatura do projeto, nomeadamente: leitura e sistematização de trabalhos 

académicos e jurídicos sobre o pluralismo jurídico em Timor Leste e a situação regional; trabalho 

de campo com vista ao mapeamento e caracterização da pluralidade das instâncias informais de 

resolução de conflitos; tratamento de entrevistas, incluindo transcrição e análise; monitorização do 

planeamento e resultados do projeto; apoio à produção do relatório final do projeto; tarefas de 

apoio administrativo. 

 

D. 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. 

 

E. 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 da Investigadora 

Responsável Maria Paula Meneses. 

 

F. Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 7 meses, com início previsto em novembro 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. 



 

                      

 

G. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a 1.500€, conforme tabela de valores prevista no Regulamento 

de Bolsas do CES. 

 

H. 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. 

 

I. Composição do Júri de Seleção: 

- Maria Paula Meneses (Presidente do Júri) 

- Conceição Gomes (vogal efetivo) 

- Sara Araújo (vogal efetivo) 

 

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. As atas do processo de seleção serão disponibilizadas para consulta pública. 

 

L. Período de apresentação de candidatura:  

De 21 de outubro a 4 de novembro de 2016 

 

M. 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, ou enviadas por correio, com carimbo da data de 

expedição até ao último dia do concurso, para a morada a seguir indicada. 

 

Centro de Estudos Sociais  

Referência: CES-BPD/32/2016 

A/c Doutora Maria Paula Meneses 

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal 

 

 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades 


