
 
 

                           
 

BOLSA

O Centro de Estudos Sociais (CES) 
concurso para a atribuição de duas
estranhos, lições imprevistas: definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do 
mundo”, financiado pelo European Research Council
Santos, nas seguintes condições:

 

a. Descrição do Projecto:

O objectivo do projecto é desenvolver novo
sociedades contemporâneas a partir 
especificamente, pretende-se investigar em que medida a Europa pode aprende
europeu em quatro áreas principais
interculturalidade e a reforma do Estado
incidência no direito à saúde)
relacionadas e são concebidas como dimensões cruciais para a transformação social. 

A investigação desenvolver-se-
estudar as quatro áreas identificad
relevância será especificamente testada nos seguintes países europeus:
Portugal.  

 

b. Área Científica: Ciência
 
 
c. Descrição temática dos 2 lugares a concurso

Pretende-se que os/as candidato
e políticos da Índia, do Brasil e/ou 
Espera-se que os/as candidato
encontrem integrados em redes de investigação que lidam com estas temáticas, e que conheçam 
propostas teóricas desenvolvidas por Boaventura de Sousa Santos, nomeadamente as
Sul, as ecologias de saberes e a 

 

             

 

 

BOLSAS DE PÓS-DOUTORAMENTO
 

ntro de Estudos Sociais (CES) – Laboratório Associado – da Universidade 
concurso para a atribuição de duas Bolsas de Pós-doutoramento, no âmbito do projecto 

evistas: definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do 
financiado pelo European Research Council (269807), sob a coordenação

Santos, nas seguintes condições: 

Descrição do Projecto:  

ecto é desenvolver novos paradigmas teóricos e de transformação social 
s a partir da partilha transnacional de experiências e de conhecimentos. Mais 
se investigar em que medida a Europa pode aprende
ncipais: a democratização da democracia; o constitucionalismo

e a reforma do Estado; as economias não-capitalistas; os direitos humanos
aúde) e outras gramáticas de dignidade humana. A

s como dimensões cruciais para a transformação social. 

-á, de forma articulada, em países portadores de experiências releva
identificadas, nomeadamente: Bolívia, Brasil, Equador, Índia

relevância será especificamente testada nos seguintes países europeus: França, Itália, Reino Unido e 

: Ciências Sociais e/ou Humanas. 

Descrição temática dos 2 lugares a concurso: 

candidatos/as tenham experiência na análise crítica dos processos sociais
o Brasil e/ou da África do Sul e do contexto das relações e

candidatos/as tenham amplo conhecimento das áreas temáticas do 
encontrem integrados em redes de investigação que lidam com estas temáticas, e que conheçam 

das por Boaventura de Sousa Santos, nomeadamente as
a tradução intercultural. 

 

DOUTORAMENTO 

da Universidade de Coimbra, tem aberto um 
, no âmbito do projecto “ALICE - Espelhos 

evistas: definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do 
sob a coordenação de Boaventura de Sousa 

e de transformação social para as 
de experiências e de conhecimentos. Mais 

se investigar em que medida a Europa pode aprender com o mundo extra-
constitucionalismo transformador, 

direitos humanos (com especial 
As quatro áreas estão inter-

s como dimensões cruciais para a transformação social.  

, de forma articulada, em países portadores de experiências relevantes para 
s, nomeadamente: Bolívia, Brasil, Equador, Índia e África do Sul. A 

França, Itália, Reino Unido e 

dos processos sociais, históricos 
e do contexto das relações entre o Norte e o Sul globais. 

as áreas temáticas do projecto ALICE, se 
encontrem integrados em redes de investigação que lidam com estas temáticas, e que conheçam as 

das por Boaventura de Sousa Santos, nomeadamente as epistemologias do 



 
 

                           
 

 

d. Requisitos e critérios preferenciais de admissão, com a respectiva ponderação:

1. Doutoramento na área das Ciências Sociais, Ciê
2. Experiência profissional e de investigação
3. Conhecimento dos processos sociais, históricos e políticos 
4. Interesse em desenvolver pós
5. Excelente domínio da língua inglesa (15%).
O conhecimento adicional de 
 
 
e. Plano de trabalhos:  

A actividade principal a desempenhar pelos
científicas previstas na candidatura do projecto, nomeadamente na realização dos estudos de caso, bem 
como no apoio em todas as actividades inseridas nos 

 

f. Legislação e regulamentos aplicáveis

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica), Regulamento da 
Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2011
de Estudos Sociais. 

 

g. 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 científica do Investigador responsável. 

 

h. Duração da(s) bolsa(s)

A bolsa terá a duração de 12 
poderá ser renovado, por iguais períodos, 
actividades desenvolvidas, defin
Investigador Responsável. 

 

i. Valor do subsídio de manutenção mensal

O montante da bolsa corresponde a 
Social Voluntário e do Seguro de Acidentes Pessoais.

 

             

Requisitos e critérios preferenciais de admissão, com a respectiva ponderação:

Ciências Sociais, Ciências Políticas e/ou Ciências Económicas
l e de investigação em duas ou mais áreas temáticas do 

dos processos sociais, históricos e políticos da Índia, Brasil e/ou África do Sul (30%)
pós-doutoramento no âmbito das temáticas do projecto

omínio da língua inglesa (15%). 
O conhecimento adicional de outras regiões do projecto (Equador e Bolívia) será tido em consideração.

ctividade principal a desempenhar pelos/as Bolseiros/as consiste no apoio à concretização das tarefas 
científicas previstas na candidatura do projecto, nomeadamente na realização dos estudos de caso, bem 

apoio em todas as actividades inseridas nos objectivos gerais do projecto.

Legislação e regulamentos aplicáveis:  

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica), Regulamento da 
ficação de Recursos Humanos 2011 da FCT e Regulamento de Bols

O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais ou noutros locais necessários à 
execução do plano de trabalhos, sob a orientação científica do Investigador responsável. 

ão da(s) bolsa(s):  

 meses, com início previsto em 1 de Outubro de
poderá ser renovado, por iguais períodos, até ao final do projecto, de acordo com o bom desempenho das 
actividades desenvolvidas, definidas no seu plano de trabalhos, e mediante parecer favorável do 

Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a 1.750 euros mensais. A este montante acresce o pagamento do Seguro 
Seguro de Acidentes Pessoais. 

 

Requisitos e critérios preferenciais de admissão, com a respectiva ponderação: 

ncias Políticas e/ou Ciências Económicas (20%); 
s temáticas do projecto (20%); 

a Índia, Brasil e/ou África do Sul (30%).  
bito das temáticas do projecto (15%); 

do projecto (Equador e Bolívia) será tido em consideração. 

Bolseiros/as consiste no apoio à concretização das tarefas 
científicas previstas na candidatura do projecto, nomeadamente na realização dos estudos de caso, bem 

objectivos gerais do projecto. 

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica), Regulamento da 
da FCT e Regulamento de Bolsas do Centro 

O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais ou noutros locais necessários à 
execução do plano de trabalhos, sob a orientação científica do Investigador responsável.  

Outubro de 2011. O contrato de bolsa 
, de acordo com o bom desempenho das 

idas no seu plano de trabalhos, e mediante parecer favorável do 

acresce o pagamento do Seguro 



 
 

                           
 

 

j. Métodos de selecção: 

A selecção do/a candidato/a será feita com base na avaliação curricular. Em caso de semelhança de 
avaliação curricular, os/as melhores candidatos/as seleccionados/as serão avaliados/as através de uma 
entrevista em inglês destinada a aferir as perspectivas de integração na dinâmica científica do projecto e a 
motivação em prosseguir estudos relacionados com a temática do projecto.

 

k. Composição do Júri de Selecção

- Boaventura de Sousa Santos (Presidente do 

- Maria Paula Meneses (vogal efectivo)

- José Manuel Mendes (vogal efectivo)

 

l. Forma de publicitação/notificação dos resultados

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada a afixar nas instalações do 
Centro de Estudos Sociais, sendo o/a candidato/a aprovado/a notificado/a através de correio electrónico. 
Os resultados do concurso serão comunicados aos/às restantes candidatos/as através de correio 
electrónico. 

 

m. Prazo limite de apresentação de candidatura

31 de Agosto de 2011. 

 

n. Forma de apresentação da candidatura:

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta 
apresentação/motivação em inglês
Vitae detalhado, cópia dos certificados de habilitações e outros documentos comprovativos considerados 
relevantes, assim como artigos 

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, na morada do Centro de Estudos Socia
período de abertura do concurso, ou enviadas por correio, com carimbo da data de expedição até ao último 
dia do concurso, para a seguinte morada:

 

 

 

             

:  

a será feita com base na avaliação curricular. Em caso de semelhança de 
avaliação curricular, os/as melhores candidatos/as seleccionados/as serão avaliados/as através de uma 

destinada a aferir as perspectivas de integração na dinâmica científica do projecto e a 
motivação em prosseguir estudos relacionados com a temática do projecto. 

Composição do Júri de Selecção: 

Boaventura de Sousa Santos (Presidente do Júri) 

Maria Paula Meneses (vogal efectivo) 

(vogal efectivo) 

Forma de publicitação/notificação dos resultados:  

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada a afixar nas instalações do 
udos Sociais, sendo o/a candidato/a aprovado/a notificado/a através de correio electrónico. 

Os resultados do concurso serão comunicados aos/às restantes candidatos/as através de correio 

Prazo limite de apresentação de candidatura:  

Forma de apresentação da candidatura: 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta 
em inglês, devidamente, acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum 

a dos certificados de habilitações e outros documentos comprovativos considerados 
artigos e/ou livros científicos publicados nos últimos anos

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, na morada do Centro de Estudos Socia
período de abertura do concurso, ou enviadas por correio, com carimbo da data de expedição até ao último 
dia do concurso, para a seguinte morada: 

 

a será feita com base na avaliação curricular. Em caso de semelhança de 
avaliação curricular, os/as melhores candidatos/as seleccionados/as serão avaliados/as através de uma 

destinada a aferir as perspectivas de integração na dinâmica científica do projecto e a 

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada a afixar nas instalações do 
udos Sociais, sendo o/a candidato/a aprovado/a notificado/a através de correio electrónico. 

Os resultados do concurso serão comunicados aos/às restantes candidatos/as através de correio 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta 
, devidamente, acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum 

a dos certificados de habilitações e outros documentos comprovativos considerados 
nos últimos anos.  

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 



 
 

                           
 

 

Referência: CES-BPD/21/2011 

A/c do Prof. Doutor Boaventura de Sousa Santos

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087 

3001-401 Coimbra 

Portugal 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades. 

 

             

 

A/c do Prof. Doutor Boaventura de Sousa Santos 

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

O CES promove a igualdade de oportunidades.  

 
 

 


