
 

 

 

 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO  
 

Área Científica: Sociologia ou Economia 

 

 

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 

«EU-CELAC Cooperation on Territorial Cohesion - Regional Innovation Systems in the 

State of Pernambuco (Brazil)», financiado pela Direção-Geral da Política Regional e Urbana da 

Comissão Europeia, nas seguintes condições: 

 

A. Descrição do Projeto:  

As RIS3 – Estratégias de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente têm vindo 

a ser promovidas em todas as regiões da União Europeia como forma de capacitar os territórios, 

fortalecendo os sistemas regionais de inovação e promovendo a variedade relacionada entre 

atividades económicas. O presente projeto-piloto é uma das primeiras tentativas para aplicar este 

referencial teórico-metodológico na preparação de uma estratégia de inovação e investigação fora 

do espaço europeu, no caso concreto na região de Pernambuco (Brasil).  

 

B. Área Científica:  

Sociologia ou Economia 

 

C. Critérios de admissão:  

1. Licenciatura e Mestrado no domínio da Sociologia e/ou Economia (critério obrigatório) (30%). 

2. Experiência comprovada no desenvolvimento de projetos de investigação no domínio da 

inovação, desenvolvimento regional, e/ou economia social (critério obrigatório) (30%). 

3. Domínio de metodologias qualitativas e quantitativas de investigação, incluindo: análise de 

conteúdo, análise de redes sociais, análise estatística (critério preferencial) (20%). 

4. Experiência comprovada de participação/animação de workshops/focus groups com 

stakeholders regionais (critério preferencial) (10%). 

5. Capacidade de expressão oral e escrita em Língua Inglesa e fluência em Português (critério 

preferencial) (10%). 

 

D. Plano de trabalhos:  

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

nomeadamente com o investigador responsável, os especialistas locais designados pelo Ministério 

da Integração (Brasil) e os especialistas internacionais, consistem no apoio às tarefas necessárias 

à realização dos estudos e trabalhos conducentes à elaboração da RIS3 – Pernambuco, 

nomeadamente: transcrição e análise de entrevistas a atores-chave; colaboração para a 

elaboração, aplicação e análise de um questionário aos setores definidos como centrais na RIS3-

Pernambuco; realização de estudos de caso de territórios e setores para comparação com o caso 



 

 

pernambucano; revisão de literatura essencial ao projeto; apoio à preparação de relatórios do 

projeto.  

 

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 na Universidade de 

Coimbra, ou em outros locais necessários à execução do plano de trabalhos, sob a orientação 

científica do Investigador Responsável, Hugo Pinto. 

 

G. Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 8 meses, com início previsto em janeiro de 2017. 

 

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. Quando 

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

 

J. Composição do Júri de Seleção: 

- Hugo Pinto (Presidente do Júri) 

- Chiara Carrozza (vogal efetivo) 

- 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 28 de novembro a 13 de dezembro de 2016 

 

N. Forma de apresentação da candidatura: 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta de 

motivação, em português, 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 

mailto:gagep@ces.uc.pt


 

 

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. 

 

Centro de Estudos Sociais  

Referência: CES-BI/40/2016 

A/c Hugo Pinto 

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal 

 


