
 

 

 

 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 
 
 

O Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, abre concurso para contratação 

de um/a Bolseiro/a de Investigação no âmbito do projeto «RECON - Que ciência económica se faz 

em Portugal? Um estudo da investigação portuguesa recente em Economia (1980 à 

actualidade)», apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT/MEC) através de fundos 

nacionais e cofinanciado pelo FEDER, com a referência POCI-01-0145-FEDER-016871 e 

PTDC/IVC-HFC/3826/2014, nas seguintes condições: 

 

A. Descrição do Projeto:  

O projeto RECON visa compreender a natureza e dinâmicas de evolução da Economia em Portugal 

no passado recente, a disseminação de diferentes teorias e abordagens metodológicas e a 

contribuição da investigação portuguesa para os debates contemporâneos. Procura-se dar conta 

das características fundamentais da comunidade dos investigadores em Economia e do sistema 

de investigação nesta área, identificar os padrões de evolução da produção científica recente e 

explorar os processos causais que subjazem àqueles padrões. 

 

B. Área Científica:  

Economia / História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia 

 

C. Critérios de admissão:  

Mestrado em Economia ou outra área das ciências sociais e humanas que inclua formação 

considerada adequada ao trabalho a desenvolver no âmbito do projeto, com classificação igual ou 

superior a 14 valores (critério obrigatório) (15%); 

Domínio de metodologias de análise de dados, entrevistas e análise de conteúdo (critério 

preferencial) (20%); 

Experiência comprovada de trabalho em temáticas de investigação afins às do projeto (critério 

preferencial) (20%); 

Excelentes capacidades de comunicação, incluindo expressão escrita e apresentações públicas, 

em português e em inglês, bem como de trabalho em equipa (critério obrigatório) (15%); 

Iniciativa, autonomia e disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais (critério 

obrigatório) (15%); 

Interesse e disponibilidade para prosseguir estudos doutorais no âmbito científico do projeto 

(critério preferencial) (15%). 

 

D. Plano de trabalhos:  

As atividades a desenvolver pelo/a Bolseiro/a incluem: 

 Apoio ao Investigador Responsável nos aspetos organizativos e de gestão corrente do 

projeto, na organização de eventos científicos e na redação de relatórios e preparação de 

materiais de disseminação de resultados.  



 

 

 Apoio na concretização das diferentes tarefas previstas, nomeadamente na preparação do 

trabalho de campo, na recolha e análise de dados, na realização de entrevistas e respetiva 

transcrição e análise. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Espera-se ainda que o/a bolseiro/a admitido/a desenvolva pesquisa conducente à 

elaboração de uma tese de doutoramento no âmbito científico do projeto.    

 

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, Vítor Neves. 

 

G. Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em março de 2018. O contrato de bolsa 

poderá ser renovado, por iguais ou diferentes períodos, até ao final do projeto, tendo em conta a 

avaliação do desempenho do/a bolseiro/a, a disponibilidade financeira e as necessidades 

científicas do projeto. 

 

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: 

- Vítor Neves (Presidente do Júri) 

- João Rodrigues (vogal efetivo) 

- José Reis (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 08 a 28 de fevereiro de 2018 

 

 

 



 

 

 

N. Forma de apresentação da candidatura: 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes 

documentos: 

 carta de motivação – com indicação da referência do concurso (CES-BI/02/2018), 

endereço de correio eletrónico e telefone de contacto; 

 documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para o tipo de 

bolsa, nomeadamente, certificado de habilitações com indicação da classificação final. Não 

são elegíveis candidatos sem o grau de mestre; 

 curriculum vitae detalhado do candidato;  

 outros documentos considerados relevantes para a candidatura.  

 

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, na morada do Centro de Estudos Sociais 

durante o período de apresentação de candidaturas do concurso, ou enviadas por correio, com 

carimbo da data de expedição até ao último dia do concurso, para a morada a seguir indicada. 

 

Referência: CES-BI/02/2018 

A/c Doutor Vítor Neves 

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal  

 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades.  

 


