
 
 

    
 

 

 

Estágios de Integração na Investigação (10 vagas)

O Centro de Estudos Sociais (CES) 
aberto um concurso para 10 Estágios de Integração na
licenciatura, nas seguintes condições:

 

a. Descrição do Projecto:  

Pretende-se a integração de estudantes de licenciatura nas actividades regulares dos Núcleos de 
investigação do CES. 

 

b. Área Científica:  

Ciências Sociais e Humanidades.

 

c. Requisitos de admissão: 
- Frequência de Licenciatura no ano lectivo 2011/2012
- Bom domínio de ferramentas de informática
- Bom domínio oral e escrito de uma língua estrangeira;
- Iniciativa, autonomia e disponibilidade
 
d. Plano de trabalhos:  

Cada um dos 5 Núcleos de Investigação 
remunerado: 

 

 

ESTÁGIOS NO CCArq – Cidades, Culturas e Arquitectura

 

Referência do Estágio: CCArq

Âmbito: Projecto 'A Água como Património' (com C.M. de Coimbra) (2011
2011-12, o Projecto assenta na concretização de uma fase de diagnóstico. Contempla ainda a 
realização de um workshop em outubro (envolvendo alunos de escolas secundárias do distrito) 

          

 

Estágios de Integração na Investigação (10 vagas)
 

O Centro de Estudos Sociais (CES) - Laboratório Associado - da Universidade de Coimbra
concurso para 10 Estágios de Integração na Investigação
nas seguintes condições: 

 

se a integração de estudantes de licenciatura nas actividades regulares dos Núcleos de 

Ciências Sociais e Humanidades. 

:  
no ano lectivo 2011/2012; 

Bom domínio de ferramentas de informática; 
de uma língua estrangeira; 

Iniciativa, autonomia e disponibilidade. 

Cada um dos 5 Núcleos de Investigação do CES oferece as seguintes propostas

Cidades, Culturas e Arquitectura 

rq 1 

'A Água como Património' (com C.M. de Coimbra) (2011
12, o Projecto assenta na concretização de uma fase de diagnóstico. Contempla ainda a 

em outubro (envolvendo alunos de escolas secundárias do distrito) 

        

Estágios de Integração na Investigação (10 vagas) 

da Universidade de Coimbra tem 
Investigação para estudantes de 

se a integração de estudantes de licenciatura nas actividades regulares dos Núcleos de 

seguintes propostas de estágio não 

'A Água como Património' (com C.M. de Coimbra) (2011-2013). Ao longo de 
12, o Projecto assenta na concretização de uma fase de diagnóstico. Contempla ainda a 

em outubro (envolvendo alunos de escolas secundárias do distrito) e 



 
 

    
 

de uma conferência internacional na primavera de 2012, ambos os eventos decorrem em 
Coimbra.  

Duração: 12 meses 

Orientação: Nancy Duxbury e 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

- levantamentos bibliográficos e documentais para a fase de diagnóstico e elaboração de posters; 
- comunicação com entidades parceiras; 
- apoio na preparação de uma conferência internacional na primavera de 2012; 
- levantamento das actividades públicas contempo
manutenção de sistemas e de recursos de água saudáveis; 
- pesquisa histórica sobre actividades culturais, eventos e rituais ligados aos rios de Coimbra. 

 

Referência do Estágio: CCArq

Âmbito: Projecto Digital Alberti
programou, para o terceiro ano, a organização de uma conferência internacional, a publicação de 
um livro e uma exposição.  

Duração: 12 meses 

Orientação: Mário Krüger e Gonçalo Canto Moniz

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

- participação nas actividades do projecto; 
- apoio na organização dos eventos programados.

 

 

ESTÁGIOS NO DECIDe - Democracia, Cidadania e Direito

 

Referência do Estágio: DECIDe

Âmbito: Observatório POLICREDOS (Observatório para a Política da Diversidade Cultural e 
Religiosa na Europa do Sul) 

Duração: 12 meses 

Orientação: Mathias Thaler e Teresa Toldy

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a:

- gerir e criar uma base de dados de not
sobre as temáticas de religião e política;

- utilização do programa Zotero <

          

de uma conferência internacional na primavera de 2012, ambos os eventos decorrem em 

Nancy Duxbury e Paulo Peixoto 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a:  

levantamentos bibliográficos e documentais para a fase de diagnóstico e elaboração de posters; 
comunicação com entidades parceiras;  
apoio na preparação de uma conferência internacional na primavera de 2012; 
levantamento das actividades públicas contemporâneas e históricas relativas à concepção ou 

manutenção de sistemas e de recursos de água saudáveis;  
pesquisa histórica sobre actividades culturais, eventos e rituais ligados aos rios de Coimbra. 

rq 2 

lberti. Estando no seu segundo ano de funcionamento, o projecto 
programou, para o terceiro ano, a organização de uma conferência internacional, a publicação de 

Mário Krüger e Gonçalo Canto Moniz 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a:  

participação nas actividades do projecto;  
apoio na organização dos eventos programados. 

Democracia, Cidadania e Direito 

DECIDe 1 

Observatório POLICREDOS (Observatório para a Política da Diversidade Cultural e 

Mathias Thaler e Teresa Toldy 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

gerir e criar uma base de dados de notícias de jornais portugueses e de países de língua inglesa 
sobre as temáticas de religião e política; 

utilização do programa Zotero <http://www.zotero.org/> 

        

de uma conferência internacional na primavera de 2012, ambos os eventos decorrem em 

levantamentos bibliográficos e documentais para a fase de diagnóstico e elaboração de posters;  

apoio na preparação de uma conferência internacional na primavera de 2012;  
râneas e históricas relativas à concepção ou    

pesquisa histórica sobre actividades culturais, eventos e rituais ligados aos rios de Coimbra.  

Estando no seu segundo ano de funcionamento, o projecto 
programou, para o terceiro ano, a organização de uma conferência internacional, a publicação de 

Observatório POLICREDOS (Observatório para a Política da Diversidade Cultural e 

ícias de jornais portugueses e de países de língua inglesa 



 
 

    
 

- actualização da página web. 

 

Referência do Estágio: DECIDe

Âmbito: Projecto ‘Os Comprometidos’: questionando o futuro do passado em Moçambique 

Duração: 6 meses 

Orientação: Maria Paula Meneses

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a:

- criar e gerir um arquivo de notícias de jornais, revistas e outras fontes documentais sobre o 
processo histórico da guerra de libertação nacional em Moçambique; 

- organizar e classificar os documentos que recolhidos até agora no âmbito do projecto;

- colocar o arquivo e base de dados na página web do projecto.

 

 

ESTÁGIOS NO NECES - Ciência, Economia e Sociedade

 

Referência do Estágio: NECES

Âmbito: Projecto BEHAVE – Uma abordagem comportamental às decisões de crédito ao consumo.
Tomando como ponto de partida os resultados das ciências comportamentais acerca das 
heurísticas e enviesamentos cognitivos, este projecto tem como objectivo estudar a tomada de 
decisão de crédito ao consumo e as estratégias de marketing que potenciam a act
heurísticas e enviesamentos. Pretende também avaliar se as politicas de protecção do consumidor 
levam em conta estas heurísticas e enviesamentos sempre que os indivíduos enfrentam 
complexas decisões financeiras 

Duração: 12 meses 

Orientação: Ana Cordeiro Santos

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

- integração nas actividades em curso de modo a ter uma visão global e integrada dos objectivos 
e do trabalho de investigação do projecto BEHAVE;
- participação nas reuniões de equipa e nos seminários organizados no âmbito do projecto; 
- realização de entrevistas e inquéritos a indivíduos sobreendividados 
- realização de entrevistas e inquéritos a entidades que prestam serviços de aconselhamento e 
apoio financeiro.  

 

 

          

 

DECIDe 2 

‘Os Comprometidos’: questionando o futuro do passado em Moçambique 

Maria Paula Meneses 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

criar e gerir um arquivo de notícias de jornais, revistas e outras fontes documentais sobre o 
processo histórico da guerra de libertação nacional em Moçambique;  

organizar e classificar os documentos que recolhidos até agora no âmbito do projecto;

locar o arquivo e base de dados na página web do projecto. 

Ciência, Economia e Sociedade 

NECES 1 

Uma abordagem comportamental às decisões de crédito ao consumo.
Tomando como ponto de partida os resultados das ciências comportamentais acerca das 
heurísticas e enviesamentos cognitivos, este projecto tem como objectivo estudar a tomada de 
decisão de crédito ao consumo e as estratégias de marketing que potenciam a act
heurísticas e enviesamentos. Pretende também avaliar se as politicas de protecção do consumidor 
levam em conta estas heurísticas e enviesamentos sempre que os indivíduos enfrentam 
complexas decisões financeiras  

Ana Cordeiro Santos 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a:  

integração nas actividades em curso de modo a ter uma visão global e integrada dos objectivos 
e do trabalho de investigação do projecto BEHAVE; 

participação nas reuniões de equipa e nos seminários organizados no âmbito do projecto; 
realização de entrevistas e inquéritos a indivíduos sobreendividados  
realização de entrevistas e inquéritos a entidades que prestam serviços de aconselhamento e 

        

‘Os Comprometidos’: questionando o futuro do passado em Moçambique  

criar e gerir um arquivo de notícias de jornais, revistas e outras fontes documentais sobre o 

organizar e classificar os documentos que recolhidos até agora no âmbito do projecto; 

Uma abordagem comportamental às decisões de crédito ao consumo. 
Tomando como ponto de partida os resultados das ciências comportamentais acerca das 
heurísticas e enviesamentos cognitivos, este projecto tem como objectivo estudar a tomada de 
decisão de crédito ao consumo e as estratégias de marketing que potenciam a activação destas 
heurísticas e enviesamentos. Pretende também avaliar se as politicas de protecção do consumidor 
levam em conta estas heurísticas e enviesamentos sempre que os indivíduos enfrentam 

integração nas actividades em curso de modo a ter uma visão global e integrada dos objectivos 

participação nas reuniões de equipa e nos seminários organizados no âmbito do projecto;  

realização de entrevistas e inquéritos a entidades que prestam serviços de aconselhamento e 



 
 

    
 

Referência do Estágio: NECES

Âmbito: Projecto ‘Portugal Nuclear 
projecto tem como objectivo explorar as múltiplas dimensões e ramificações da história da 
investigação nuclear em Portugal desde 
ausência, é um tema recorrente nas narrativas produzidas sobre a modernidade portuguesa dos 
últimos cem anos. A não construção de um reactor nuclear industrial em Portugal tem sido usad
uma e outra vez como prova do atraso tecnocientífico português em relação aos demais países 
ocidentais. Este projecto funda
compreender a história contemporânea de Portugal é necessário incl
revelar uma história escondida do Portugal Nuclear
política e económica da investigação nuclear na história do país

Duração: 12 meses 

Orientação: Tiago Santos Pereira

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

- integração e colaboração nas actividades em curso do projecto Portugal Nuclear, em conjunto 
com a sua equipa de investigação;
- recolha de material histórico e de comunicação social;
- desenvolvimento de um estudo de caso 
- preparação de trabalho de campo (baseado em entrevistas) e análise de material documental.

 

 

ESTÁGIOS NO NHUMEP - NÚCLEO DE HUMANIDADE
PAZ  

 

Referência do Estágio: NHUMEP 

Âmbito: Linha de investigação “Discursos, identidades e representações” (Estudos Feministas)

Duração: 12 meses 

Orientação: Adriana Bebiano 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

- pesquisa de material em linha, com vista à constituição dentro da área de Estudos Feministas de 
um arquivo de documentos em pdf 
investigação do NHUMEP; 
- apoio a projectos de investigação em curso no âmbito dos E
- colaboração na planificação e preparação de iniciativas do núcleo. 

 

 

          

NECES 2 

Portugal Nuclear – Física, Tecnologia, Medicina e Ambiente (1910
projecto tem como objectivo explorar as múltiplas dimensões e ramificações da história da 

m Portugal desde 1910 até ao presente. O ‘Nuclear’
é um tema recorrente nas narrativas produzidas sobre a modernidade portuguesa dos 

A não construção de um reactor nuclear industrial em Portugal tem sido usad
uma e outra vez como prova do atraso tecnocientífico português em relação aos demais países 

Este projecto funda-se numa hipótese alternativa à história das ausências
compreender a história contemporânea de Portugal é necessário incluir a história do nuclear
revelar uma história escondida do Portugal Nuclear, pretendemos explorar a relevância social
política e económica da investigação nuclear na história do país. 

Tiago Santos Pereira 

s a desenvolver pelo/a estagiário/a:  

integração e colaboração nas actividades em curso do projecto Portugal Nuclear, em conjunto 
com a sua equipa de investigação; 

recolha de material histórico e de comunicação social; 
desenvolvimento de um estudo de caso em particular, a discutir com a equipa de investigação;
preparação de trabalho de campo (baseado em entrevistas) e análise de material documental.

NÚCLEO DE HUMANIDADES MIGRAÇÕES E ESTUDO

NHUMEP 1 

Linha de investigação “Discursos, identidades e representações” (Estudos Feministas)

 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a:  

de material em linha, com vista à constituição dentro da área de Estudos Feministas de 
um arquivo de documentos em pdf – com dossiers temáticos – atinentes aos projectos de 

apoio a projectos de investigação em curso no âmbito dos Estudos Feministas; 
colaboração na planificação e preparação de iniciativas do núcleo.  

        

Física, Tecnologia, Medicina e Ambiente (1910-2010)’. Este 
projecto tem como objectivo explorar as múltiplas dimensões e ramificações da história da 

O ‘Nuclear’, ou antes, a sua 
é um tema recorrente nas narrativas produzidas sobre a modernidade portuguesa dos 

A não construção de um reactor nuclear industrial em Portugal tem sido usada 
uma e outra vez como prova do atraso tecnocientífico português em relação aos demais países 

se numa hipótese alternativa à história das ausências: para 
uir a história do nuclear. Ao 

pretendemos explorar a relevância social, 

integração e colaboração nas actividades em curso do projecto Portugal Nuclear, em conjunto 

em particular, a discutir com a equipa de investigação; 
preparação de trabalho de campo (baseado em entrevistas) e análise de material documental. 

S MIGRAÇÕES E ESTUDOS PARA A 

Linha de investigação “Discursos, identidades e representações” (Estudos Feministas) 

de material em linha, com vista à constituição dentro da área de Estudos Feministas de 
atinentes aos projectos de 

studos Feministas;  



 
 

    
 

Referência do Estágio: NHUMEP 

Âmbito: A integração nas iniciativas do núcleo decorrerá em associação com os projectos: 1) 
LOCAL: Aprender Outras Culturas e Línguas
Ribeiro (em articulação com o projecto ELVIN, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra). 
Comissão Europeia Lifelong Learning Project; e 2) 
– building intercultural dialogue and civic epistemologies

Duração: 6 meses 

Orientação: Clara Keating 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

- pesquisa, organização e revisão de material bibliográfico associado à temática dos projectos 
acima mencionados, no âmbito da pesquisa biográfica, migrações e multiculturalidade, 
abordagens críticas do discurso, etnografia linguística e multimodalidade, multilinguismo e 
aprendizagem de línguas em contextos virtuais. Elaboração de sínteses e revisõe
em temáticas específicas; 
- apoio à preparação de entrevistas, à construção e montagem da Oficina Biográfica, assim como 
de outros eventos a ela associados, no âmbito do projecto de pesquisa biográfica e epistemologias 
cívicas;  
- colaboração na planificação e preparação de iniciativas do núcleo;

 

 

ESTÁGIOS NO POSTRADE - POLÍTICAS SOCIAIS, T

 

Referência do Estágio: POSTRADE 1

Âmbito: Projecto “CESSDA: Formação de um consórcio para a constituição do Arquivo Português 
de Informação Social (APIS)” 

Orientação: José Manuel Mendes

Duração: 6 meses  

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

Com base nos protocolos de codificação estabelecidos para o projecto APIS:

-  proceder à recolha de 3 bases de dados de âmbito nacional 

- recolha de todos os materiais (manuais dos inquiridores; manuais dos codificadores, etc.) 
referentes aos projectos; 

- preenchimento das fichas de base contendo as informações sobre os projectos (resumos; 
palavras-chave; número de variáveis, etc.);

- verificação da qualidade das bases de dados;

          

NHUMEP 2 

A integração nas iniciativas do núcleo decorrerá em associação com os projectos: 1) 
Aprender Outras Culturas e Línguas com Novas Tecnologias, coord. Margarida Calafate 

Ribeiro (em articulação com o projecto ELVIN, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra). 
Comissão Europeia Lifelong Learning Project; e 2) Biographical research for the study of migration 

ntercultural dialogue and civic epistemologies. Coord.: Elsa Lechner. 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a:  

, organização e revisão de material bibliográfico associado à temática dos projectos 
acima mencionados, no âmbito da pesquisa biográfica, migrações e multiculturalidade, 
abordagens críticas do discurso, etnografia linguística e multimodalidade, multilinguismo e 
aprendizagem de línguas em contextos virtuais. Elaboração de sínteses e revisõe

apoio à preparação de entrevistas, à construção e montagem da Oficina Biográfica, assim como 
de outros eventos a ela associados, no âmbito do projecto de pesquisa biográfica e epistemologias 

na planificação e preparação de iniciativas do núcleo; 

POLÍTICAS SOCIAIS, TRABALHO E DESIGUALDA

POSTRADE 1 

CESSDA: Formação de um consórcio para a constituição do Arquivo Português 
 

José Manuel Mendes 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a:  

Com base nos protocolos de codificação estabelecidos para o projecto APIS:

proceder à recolha de 3 bases de dados de âmbito nacional aplicadas em projectos do CES;

recolha de todos os materiais (manuais dos inquiridores; manuais dos codificadores, etc.) 

preenchimento das fichas de base contendo as informações sobre os projectos (resumos; 
ero de variáveis, etc.); 

verificação da qualidade das bases de dados; 

        

A integração nas iniciativas do núcleo decorrerá em associação com os projectos: 1) E-
coord. Margarida Calafate 

Ribeiro (em articulação com o projecto ELVIN, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra). 
Biographical research for the study of migration 

oord.: Elsa Lechner.  

, organização e revisão de material bibliográfico associado à temática dos projectos 
acima mencionados, no âmbito da pesquisa biográfica, migrações e multiculturalidade, 
abordagens críticas do discurso, etnografia linguística e multimodalidade, multilinguismo e 
aprendizagem de línguas em contextos virtuais. Elaboração de sínteses e revisões bibliográficas 

apoio à preparação de entrevistas, à construção e montagem da Oficina Biográfica, assim como 
de outros eventos a ela associados, no âmbito do projecto de pesquisa biográfica e epistemologias 

RABALHO E DESIGUALDADES 

CESSDA: Formação de um consórcio para a constituição do Arquivo Português 

Com base nos protocolos de codificação estabelecidos para o projecto APIS: 

aplicadas em projectos do CES; 

recolha de todos os materiais (manuais dos inquiridores; manuais dos codificadores, etc.) 

preenchimento das fichas de base contendo as informações sobre os projectos (resumos; 



 
 

    
 

- padronização das variáveis e de toda a informação de acordo com o modelo adoptado pelo APIS 
e pelas instituições de referência;

- articulação de toda a informação recolhida com a ges
bases de dados no sistema APIS.

 

Referência do Estágio: POSTRADE2

Âmbito: Projectos de análise das políticas públicas na esfera da igualdade de mulheres e homens 
no mercado de trabalho: 1) “O que a CITE fez mudar
percurso”; 2) “Estudo de Avaliação Final da Integração da Perspectiva do Género nos Fundos 
Estruturais, no Período de Programação 2007
coligir dados estatísticos relativos 
entrevistas (entrevistar, transcrever e analisar), com pessoas que intervêm nos processos em 
análise (policy makers, pessoal técnico e dirigente de organizações públicas e privadas, público
alvo das políticas). 

Duração: 12 meses 

Orientação: Virgínia Ferreira e Mónica Lopes

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: 

- contactos com entidades, negociação de procedimentos de pesquisa e acesso a informação; 

- preparação dos protocolos/instrumentos de 

- levantamento de documentação;

- entrevistas individuais presenciais e telefónicas;

- tratamento e análise de dados.

 

 

e. 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
Responsável. 

 

f. Duração do(s) estágio(s)

O estágio terá a duração de 6 a 12 meses

 

 

          

padronização das variáveis e de toda a informação de acordo com o modelo adoptado pelo APIS 
e pelas instituições de referência; 

articulação de toda a informação recolhida com a gestora informática do projecto e inserção das 
bases de dados no sistema APIS. 

POSTRADE2 

Projectos de análise das políticas públicas na esfera da igualdade de mulheres e homens 
no mercado de trabalho: 1) “O que a CITE fez mudar no trabalho e emprego: análise de um 
percurso”; 2) “Estudo de Avaliação Final da Integração da Perspectiva do Género nos Fundos 
Estruturais, no Período de Programação 2007-2013”. Em qualquer dos projectos é necessário 
coligir dados estatísticos relativos ao mercado de trabalho, analisar documentos e realizar 
entrevistas (entrevistar, transcrever e analisar), com pessoas que intervêm nos processos em 

, pessoal técnico e dirigente de organizações públicas e privadas, público

Virgínia Ferreira e Mónica Lopes 

Actividades a desenvolver pelo/a estagiário/a:  

contactos com entidades, negociação de procedimentos de pesquisa e acesso a informação; 

preparação dos protocolos/instrumentos de pesquisa; 

levantamento de documentação; 

entrevistas individuais presenciais e telefónicas; 

tratamento e análise de dados. 

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

(s):  

6 a 12 meses, com uma dedicação semanal de 4 horas

        

padronização das variáveis e de toda a informação de acordo com o modelo adoptado pelo APIS 

tora informática do projecto e inserção das 

Projectos de análise das políticas públicas na esfera da igualdade de mulheres e homens 
no trabalho e emprego: análise de um 

percurso”; 2) “Estudo de Avaliação Final da Integração da Perspectiva do Género nos Fundos 
2013”. Em qualquer dos projectos é necessário 

ao mercado de trabalho, analisar documentos e realizar 
entrevistas (entrevistar, transcrever e analisar), com pessoas que intervêm nos processos em 

, pessoal técnico e dirigente de organizações públicas e privadas, público-

contactos com entidades, negociação de procedimentos de pesquisa e acesso a informação;  

O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais ou noutros locais 
execução do plano de trabalhos, sob a orientação científica do(a) Investigador(a) 

com uma dedicação semanal de 4 horas.  



 
 

    
 

g. Métodos de selecção:  

A selecção dos(as) candidatos(as) será feita com base 
na candidatura (cf. abaixo neste Edital ponto k.)

 

h. Composição do Júri de Selecção

- Vice-Presidente do Conselho Científico

- Coordenadores/as de Núcleos

 

i. 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
correio electrónico.  

 

j. Prazo limite de apresentação de candidatura

23 de Setembro de 2011 

 

k. Forma de apresentação da candidatura:

As candidaturas devem ser formalizadas 
acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado, 
matrícula e histórico das unidades curriculares concluídas

As candidaturas deverão ser enviadas por via electrónica para o e
claramente a referência do estágio

 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades. 

 

 

 

 

 

          

 

A selecção dos(as) candidatos(as) será feita com base na avaliação dos elementos apresentados 
abaixo neste Edital ponto k.) 

Composição do Júri de Selecção: 

Presidente do Conselho Científico 

Coordenadores/as de Núcleos 

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 os(as) candidatos(as) notificado

Prazo limite de apresentação de candidatura:  

Forma de apresentação da candidatura: 

daturas devem ser formalizadas através do envio de uma carta de motivação 
acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado, cópia 
matrícula e histórico das unidades curriculares concluídas.  

enviadas por via electrónica para o e-mail eii@ces.uc.pt
referência do estágio a que concorre. 

O CES promove a igualdade de oportunidades.  
 

 

        

os elementos apresentados 

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada a afixar nas 
) notificados(as) através de 

através do envio de uma carta de motivação 
cópia do comprovativo de 

eii@ces.uc.pt identificando 


