
 
 

    
 

 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (1 vaga)

O Centro de Estudos Sociais (CES) 

concurso para a atribuição de 

envolvimento da ciência com a sociedade: Ciências da Vida, Ciências Sociais e públicos

ECS/108011/2008 - FCOMP

FCT/MCTES e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

COMPETE – Programa Operacional Factores de Competitividade (POFC), nas seguintes condições:

 

a. Descrição do Projecto:

O projecto BIOSENSE visa constituir uma plataforma institucional de 

relacionados com as ciências da vida, saúde e o ambiente. 

investigação, estudantes, organizações e cidadãos.

de investigação-acção e de cariz colaborativo com o intuito da produção

socialmente relevante e útil que contribua para a resolução dos problemas identificados pela sociedade 

civil. Promovemos e apoiamos colaborações entre universidades, centros de conhecimento científico e 

os cidadãos para que os projectos

 

b. Área Científica: Ciências Sociais 

 

c. Requisitos de admissão

 

1. Licenciatura ou mestrado em ciências da vida, ciências sociais

2. Experiência em promoção de actividades científicas, sociais ou culturais 

3. Experiência em gestão de informação e comunicação

4. Experiência ou interesse demonstrado na área do envolvimento da ciência com o público;

5. Excelente domínio escrito e fluência oral em Português 

6. Iniciativa, espírito crítico e disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais

 

d. Plano de trabalhos:  

As actividades a desempenhar

previstas na candidatura do projecto, nomeadamente à implementação da plataforma e ao 

          

 

 
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (1 vaga)

 

 

O Centro de Estudos Sociais (CES) - Laboratório Associado - da Universidade de Coimbra, tem 

concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação, no âmbito do projecto “BIOSENSE

envolvimento da ciência com a sociedade: Ciências da Vida, Ciências Sociais e públicos

FCOMP-01-0124-FEDER-009237), financiado por fundos nacionais através da 

financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do 

Programa Operacional Factores de Competitividade (POFC), nas seguintes condições:

Descrição do Projecto:  

O projecto BIOSENSE visa constituir uma plataforma institucional de colaboração

om as ciências da vida, saúde e o ambiente. Dirige-se a universidades, centros de 

investigação, estudantes, organizações e cidadãos. O objectivo é apoiar o desenvolvimento de projectos 

acção e de cariz colaborativo com o intuito da produção

socialmente relevante e útil que contribua para a resolução dos problemas identificados pela sociedade 

Promovemos e apoiamos colaborações entre universidades, centros de conhecimento científico e 

para que os projectos se consolidem e se tornem auto-sustentáveis.

Ciências Sociais - Estudos sobre Ciência e Sociedade  

admissão, com a respectiva ponderação:  

Licenciatura ou mestrado em ciências da vida, ciências sociais, artes ou humanidades

Experiência em promoção de actividades científicas, sociais ou culturais 

gestão de informação e comunicação (20%); 

Experiência ou interesse demonstrado na área do envolvimento da ciência com o público;

celente domínio escrito e fluência oral em Português e inglês (15%) 

Iniciativa, espírito crítico e disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais

 

As actividades a desempenhar pelo Bolseiro/a consiste no apoio à concretização das tarefas científicas 

previstas na candidatura do projecto, nomeadamente à implementação da plataforma e ao 

        

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (1 vaga) 

da Universidade de Coimbra, tem aberto um 

Bolsa de Investigação, no âmbito do projecto “BIOSENSE - O 

envolvimento da ciência com a sociedade: Ciências da Vida, Ciências Sociais e públicos” (PTDC/CS-

, financiado por fundos nacionais através da 

Regional (FEDER) através do 

Programa Operacional Factores de Competitividade (POFC), nas seguintes condições: 

colaboração em torno de temas 

se a universidades, centros de 

o desenvolvimento de projectos 

acção e de cariz colaborativo com o intuito da produção de um conhecimento 

socialmente relevante e útil que contribua para a resolução dos problemas identificados pela sociedade 

Promovemos e apoiamos colaborações entre universidades, centros de conhecimento científico e 

sustentáveis. 

 

ou humanidades (10%); 

Experiência em promoção de actividades científicas, sociais ou culturais (25%); 

Experiência ou interesse demonstrado na área do envolvimento da ciência com o público; (20%); 

 

Iniciativa, espírito crítico e disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais (10%). 

pelo Bolseiro/a consiste no apoio à concretização das tarefas científicas 

previstas na candidatura do projecto, nomeadamente à implementação da plataforma e ao 



 
 

    
 

desenvolvimento dos projectos colaborativos (preparação do trabalho de campo, recolha de dados,

tarefas de apoio administrativo, gestão de informação e comunicação, apoio à organização de eventos, 

apoio à elaboração de relatórios de progresso e à submissão de artigos científicos).

 

e. Legislação e regulamentos aplicáveis

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agos

Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010 da FCT e 

Centro de Estudos Sociais. 

 

f. Local de trabalho:  

O trabalho será desenvolvido nas instalações do 

à execução do plano de trabalhos, sob a orientação científica d

 

g. Duração da(s) bolsa(s)

A bolsa terá a duração de 3 

poderá ser renovado, por iguais ou diferentes períodos, até ao 

disponibilidades financeiras e as necessidades científicas do projecto.

 

h. Valor do subsídio de manutenção mensal

O montante da bolsa corresponde a 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, no País 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores

Voluntário e do Seguro de Acidentes Pessoais.

 

i. Métodos de selecção
 

A selecção do(a) candidato(a) será feita com base na avaliação curricular e

candidatos/as melhor classificados/as será efectuada uma entrevista de carácter eliminatório

entrevista avaliará a capacidade de iniciativa, autonomia do/a candidato/a, bem como permitirá 

comprovar os critérios satisfeitos através da avaliação curricu

j. Composição do Júri de Selecção

- João Arriscado Nunes (Presidente do Júri)

- Rita Serra (vogal efectivo) 

- Tatiana Moura (vogal efectivo)

 

          

desenvolvimento dos projectos colaborativos (preparação do trabalho de campo, recolha de dados,

tarefas de apoio administrativo, gestão de informação e comunicação, apoio à organização de eventos, 

apoio à elaboração de relatórios de progresso e à submissão de artigos científicos).

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 2010 da FCT e 

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

Duração da(s) bolsa(s):  

 meses, com início previsto em 1 de Setembro de 2011. 

poderá ser renovado, por iguais ou diferentes períodos, até ao final do projecto, de 

disponibilidades financeiras e as necessidades científicas do projecto. 

Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a €745 com o grau de licenciatura e de 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, no País 

mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A este montante, acresce o pagamento do Seguro Social 

Voluntário e do Seguro de Acidentes Pessoais. 

Métodos de selecção:  

A selecção do(a) candidato(a) será feita com base na avaliação curricular e

candidatos/as melhor classificados/as será efectuada uma entrevista de carácter eliminatório

entrevista avaliará a capacidade de iniciativa, autonomia do/a candidato/a, bem como permitirá 

comprovar os critérios satisfeitos através da avaliação curricular. 

Composição do Júri de Selecção: 

João Arriscado Nunes (Presidente do Júri) 

 

(vogal efectivo) 

        

desenvolvimento dos projectos colaborativos (preparação do trabalho de campo, recolha de dados,    

tarefas de apoio administrativo, gestão de informação e comunicação, apoio à organização de eventos, 

apoio à elaboração de relatórios de progresso e à submissão de artigos científicos). 

to (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica), Regulamento da 

Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010 da FCT e Regulamento de Bolsas do 

Centro de Estudos Sociais ou noutros locais necessários 

o Investigador responsável.  

1 de Setembro de 2011. O contrato de bolsa 

final do projecto, de acordo com as 

e de €980 com o grau de mestre, 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, no País 

). A este montante, acresce o pagamento do Seguro Social 

A selecção do(a) candidato(a) será feita com base na avaliação curricular e aos/às primeiros/as cinco 

candidatos/as melhor classificados/as será efectuada uma entrevista de carácter eliminatório. A 

entrevista avaliará a capacidade de iniciativa, autonomia do/a candidato/a, bem como permitirá 



 
 

    
 

 

k. Forma de publicitação/notificação dos resultados

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através

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. 

 

l. Prazo limite de apresentação de candidatura

8 de Julho de 2011. Período de entrevistas: 28 a 30 de Julho de 2011.

 

m. Forma de apresentação da candidatura:

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta de 

apresentação/motivação, devidamente assinada,

Vitae detalhado, cópia dos certificados de habilitações e cópia de outros documentos comprovativos 

considerados relevantes.  

 

As candidaturas deverão ser entregue

o 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:

 

Referência: CES-BI/20/2011 

A/c da Prof.º João Arriscado Nunes 

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087 

3001-401 Coimbra 

Portugal 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades. 
 

 

 

 

 

 

          

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 

Prazo limite de apresentação de candidatura:  

8 de Julho de 2011. Período de entrevistas: 28 a 30 de Julho de 2011. 

Forma de apresentação da candidatura: 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta de 

, devidamente assinada, acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum 

Vitae detalhado, cópia dos certificados de habilitações e cópia de outros documentos comprovativos 

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 seguinte morada: 

 

João Arriscado Nunes  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

O CES promove a igualdade de oportunidades.  

 
 

        

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 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta de 

acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum 

Vitae detalhado, cópia dos certificados de habilitações e cópia de outros documentos comprovativos 

s, 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 


