
 

 

 

 
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 

“Reconstruindo o poder sindical na era da austeridade: três setores em análise”/“Rebuilding trade 

union power in the age of austerity: a review of three sectors” (PTDC/IVC-SOC/3533/2014 - 

POCI-01-0145-FEDER-016808), 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 objetivos realizar um balanço crítico do património histórico do sindicalismo 

em Portugal e fazer um levantamento das suas possibilidades de afirmação em sectores como o 

metalúrgico, dos transportes e das telecomunicações, sujeitos também eles a transformações e 

restruturações. Nestes 3 setores pretende-se estudar a atuação dos sindicatos tendo em conta 6 

critérios de análise: conflito/ negociação; nacional/internacional; representatividade; qualificação; 

público/privado; inovação. Pretende-se, assim, uma compreensão detalhada do modo como a 

atuação dos sindicatos, nesses três setores, tem vindo a adaptar-se às mudanças conjunturais do 

sistema económico e político. 

 

B. Área Científica:  

Sociologia 

 

C. Critérios de admissão:  

- Doutoramento em Sociologia ou noutra área das ciências sociais, preferencialmente em temática 

próxima à do projeto (30%) 

- Domínio de metodologias qualitativas e quantitativas de investigação (15%) 

- Iniciativa, autonomia e total disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais (15%) 

- Excelentes conhecimentos de inglês, falado e escrito (20%) 

- Experiência e/ou interesse na área dos Estudos do Trabalho e Sindicalismo, traduzida em 

publicações relevantes na área ou participação anterior em projetos nesse área (20%) 

 

D. Plano de trabalhos:  

As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a consistem no apoio aos membros da equipa de 

investigação, designadamente no envolvimento ativo e permanente nas tarefas delineadas para o 

projeto. De entre o elenco de tarefas destacam-se, entre outras: análise documental e revisão 

bibliográfica; realização do trabalho de campo nos três setores e respetivas organizações sindicais 

em análise (particularmente, condução de entrevistas e focus groups ou outras metodologias), co-

produção de resultados e outputs do projeto, tendo em atenção que devem ser redigidos em 

língua inglesa (ex: relatórios científicos publicações, comunicações, organização de eventos 

científicos internacionais).  



 

 

 

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 Hermes Augusto Costa. 

 

G. Duração da bolsa:  

A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em janeiro de 2016. O contrato de bolsa 

poderá ser renovado, por iguais ou diferentes períodos até à duração máxima prevista do projeto, 

de acordo com as disponibilidades financeiras e as necessidades científicas. 

 

H. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a 1.495€, conforme tabela de valores das bolsas FCT. O valor 

será pago mensalmente por transferência bancária. A este montante, acresce o pagamento do 

Seguro Social Voluntário e do Seguro de Acidentes Pessoais. 

 

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. 

O júri reserva-se o direito de não atribuir a Bolsa caso não identifique candidatos/as com o perfil 

adequado. 

 

J. Composição do Júri de Seleção: 

- Hermes Augusto Costa (Presidente do Júri) 

- Elísio Estanque (vogal efetivo) 

- Manuel Carvalho da Silva (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 9 a 23 de dezembro 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, ou enviadas por correio, com carimbo da data de 

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

 

O CES promove a igualdade de oportunidades.  

 

Referência: CES-BPD/36/2016 

A/c do Doutor Hermes Augusto Costa  

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal 

 


