
 

 

        
 

 
 

Bolseiro de Investigação (M / F) 
 
O Centro de Estudos Sociais (CES), Laboratório Associado, da Faculdade de Economia, 
Universidade de Coimbra, tem aberto um concurso para contratação de um/a bolseiro/a de 
investigação no âmbito do projecto “Estudo sobre o Voluntariado”, financiado pela Fundação 
Eugénio de Almeida.  
 
O objectivo geral consiste em elaborar um diagnóstico sobre as práticas e as necessidades na 
promoção do voluntariado em Portugal, com maior incidência no Distrito de Évora, com vista a 
permitir a formulação de propostas e recomendações acerca de uma orientação estratégica 
coerente, eficaz e amplificada na área do voluntariado, no respeito pela missão e espaço de 
actuação da Fundação Eugénio de Almeida 
 
O/a candidato/a admitido/a celebrará um contrato como bolseiro/a de investigação durante um 
período de 12 meses, eventualmente renováveis, por iguais ou diferentes períodos, 
dependendo das necessidades científicas e disponibilidades financeiras, de acordo com o 
Estatuto de Bolseiro/a da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o Regulamento de Bolsas 
do Centro de Estudos Sociais. 
 
As candidaturas devem ter em atenção, preferencialmente, os seguintes requisitos: 
- Licenciatura e/ou Mestrado em Ciências Sociais, com nota final igual ou superior a 14 valores; 
- Experiência em projectos de investigação; 
- Conhecimentos na área do voluntariado em Portugal; 
- Formação em metodologias qualitativas; 
- Conhecimentos de Inglês (falado e escrito) e bons conhecimentos de outras línguas;  
- Conhecimentos de informática na óptica do utilizador; 
- Disponibilidade para deslocações nacionais; 
- Iniciativa, dinamismo e espírito crítico. 
 
Enviar Curriculum Vitae detalhado e uma carta de motivação (máximo 2 páginas). Os/as 
candidatos/as serão seleccionados através da análise curricular e da sua experiência de 
investigação. O júri de selecção poderá decidir, adicionalmente, pela realização de uma 
entrevista presencial. 
 
O CES promove a igualdade de oportunidades. 
Prazo de apresentação de candidaturas: 15 de Agosto de 2010 
 
      
 
 
 



 

 

        
 

 
 
Enviar para: 
     A/c Doutor Mauro Serapioni 
     Refª: CES-BI/23/2010  
     Centro de Estudos Sociais 
     Colégio de S. Jerónimo 
     Apartado 3087 
     3001 – 401 Coimbra



 

 

        
 

 


