
 

 

    

 

 

BOLSA DE GESTÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 
O Centro de Estudos Sociais (CES) tem aberto um concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de 

Gestão de Ciência e Tecnologia, no âmbito do Projeto Estratégico com a referência 

UID/SOC/50012/2013 (unidade de investigação CES-SOC/50012), para desenvolvimento de 

atividades no Gabinete de Gestão de Projetos (GAGEP), apoio financeiro da FCT/MCTES através de 

fundos nacionais (PIDDAC), nas seguintes condições:  

 

A. Requisitos de admissão:  

- Licenciatura e Mestrado em Ciências Sociais e Humanas (20%)  

- Experiência profissional comprovada em gestão de financiamentos internacionais e nacionais, 

incluindo o Erasmus + (critério preferencial; 15%);  

- Experiência de trabalho em gestão de candidaturas a financiamentos internacionais e nacionais 

(critério preferencial; 20%); 

- Conhecimentos do enquadramento legal e dos procedimentos administrativos no âmbito de 

financiamentos europeu e nacional a projetos de investigação (20%);  

- Domínio das línguas portuguesa e inglesa e, ainda, preferencialmente, francês e espanhol (15%) 

- Autonomia, espírito de iniciativa, capacidade de trabalho em equipa e multitasking em contextos 

diferenciados (10%). 

 

B. Plano de trabalhos:  

As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a consistem no apoio à organização e gestão dos 

projetos em desenvolvimento no CES, incluindo gestão financeira, bem como apoio à elaboração 

de candidaturas a financiamentos nacionais e internacionais. 

 

C. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e sucessivas 

alterações, Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2015 da 

FCT (www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt) e Regulamento de Bolsas do Centro de 

Estudos Sociais. 

 

D. Local de trabalho:  

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

necessários à execução do plano de trabalhos, sob a orientação do Diretor-Executivo, João Paulo 

Dias 

 

E. Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto durante o mês de agosto de 2017. O 

contrato de bolsa poderá ser renovado, por iguais ou diferentes períodos, de acordo com as 

necessidades institucionais e disponibilidades financeiras, sendo expectável que a Bolsa evolua 

para um contrato de trabalho em caso de excelente desempenho por parte do/a Bolseiro/a.  

 

F. Valor do subsídio de manutenção mensal:  



 

 

    

O montante da bolsa corresponde a € 1.000 (mil euros), conforme tabela de valores constante do 

Regulamento de Bolsas do CES e da tabela de valores de bolsas prevista no Regulamento de 

Bolsas da FCT. A este montante, acresce o pagamento do Seguro Social Voluntário e do Seguro de 

Acidentes Pessoais (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

 

G. Métodos de seleção:  

A seleção dos/as candidatos/as 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. 

 

H. Composição do Júri de Seleção:  

João Paulo Dias (Presidente do Júri)  

António Sousa Ribeiro (vogal efetivo) 

Júlia Garraio (vogal efetiva) 

 

I. 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.  

 

J. Prazo de apresentação de candidatura: 

O concurso decorre entre 24 de julho e 4 de agosto de 2017.  

 

L. 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 (4 de agosto de 2017), para a morada a seguir indicada:  

 

Referência: CES-BGCT/15/2017 

A/c João Paulo Dias  

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo Largo D. Dinis  

Apartado 3087  

3000-995 Coimbra Portugal  

 

 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades. 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores

