CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE INVESTIGAÇÃO (MESTRADO)
CES/05/2021-FV
O Centro de Estudos Sociais (CES) - Laboratório Associado - da Universidade de Coimbra, tem aberto um
concurso para a contratação de um/a Assistente de Investigação (mestrado) no âmbito do projeto
“Fronteiras de Vidro – Custos e fatores da segregação profissional e educativa para homens e mulheres”,
financiado pelo Programa Conciliação e Igualdade de Género do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico
Europeu 2014-2021, gerido pela CIG-Comissão para a Igualdade de Género, e coordenado pela Doutora
Lina Coelho (https://ces.uc.pt/pt/ces/pessoas/investigadoras-es/lina-coelho).
O CES proporciona um ambiente de investigação intelectualmente estimulante nas áreas das ciências sociais
e humanidades. O projeto Fronteiras de Vidro será desenvolvido no âmbito do núcleo de investigação em
Economia, Ciência e Sociedade (NECES), que desenvolve investigação sobre “os mecanismos geradores de
crises nos capitalismos e os correspondentes padrões de insustentabilidade e desigualdades, propondo
soluções de política e mudanças institucionais capazes de conciliar objetivos como o pleno emprego, a
justiça social e a sustentabilidade ambiental”.
Área Científica: Ciências Sociais
a) Descrição do projeto:
O estudo propõe-se fazer uma abordagem integrada das várias vertentes dos impactos da segregação do
mercado de trabalho e das escolhas vocacionais nas desigualdades económicas entre mulheres e homens.
Pretende-se que os resultados fundamentem propostas de intervenção dirigidas à atenuação dos custos
económicos e sociais do fenómeno da segregação em função do sexo. O projeto conta com uma parceria
do CES com 3 entidades nacionais e internacionais, com perfis distintos: o Institute for Social Research
(Oslo), com um perfil académico; a CH Consulting Business, uma empresa prestadora de serviços
especializados de consultadoria a entidades públicas e privadas, com um perfil mais aplicado e interventivo;
e a Nova Ágora, uma instituição que opera no campo da formação de docentes dos ensinos básico e
secundário.
b) Critério de admissão obrigatório:
- Detentores/as de um diploma de mestrado em Ciências Sociais.
1. Os/As candidatos/as que não cumpram este critério não podem ser admitidos a concurso;
2. Candidatos/as com diploma emitido por uma instituição estrangeira devem apresentar os comprovativos
do reconhecimento do grau académico em Portugal, nos termos do Decreto-Lei nº. 66/2018, caso seja o/a
candidato/a selecionado/a. Em caso de seleção, devem os/as candidatos/as apresentar os graus
reconhecidos nos termos do Decreto-Lei nº 66/2018, de 16 de Agosto no prazo máximo de 15 dias corridos
contados a partir da data da comunicação dos resultados finais, sob pena de não se concretizar o contrato.
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c) Critérios de seleção, com a respetiva ponderação:
1. Mestrado em Economia, Econometria, Métodos Quantitativos em Economia, Gestão ou outras Ciências
Sociais relevantes para o projeto (15%);
2. Experiência de utilização de análise estatística e/ou econométrica aplicada a bases de dados
quantitativos (30%);
3. Experiência de utilização de software de análise quantitativa (Stata, SPSS) (25%);
4. Domínio das línguas portuguesa e inglesa (10%);
5. Iniciativa, autonomia e disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais (10%);
6. Interesse na área temática do projeto (10%).
Em caso de empate entre as melhores candidaturas, os/as candidatos/as serão avaliados/as através de
uma entrevista destinada a aferir as competências científicas e técnicas. Se for realizada, a entrevista terá
um peso de 50% na ponderação da nota final.
d) Trabalhos a desenvolver:
A atividade a desenvolver consiste no apoio à implementação do projeto conforme definido no plano de
trabalhos do mesmo, contribuindo para o cumprimento dos objetivos científicos, de divulgação e de impacto,
e para a eficaz gestão do mesmo. O/A candidato/a selecionado/a deverá ter um perfil que garanta o
acompanhamento da execução científica do projeto, respondendo diretamente à IR.
Em particular, a pessoa selecionada irá trabalhar diretamente com a Investigadora Responsável, apoiando
a equipa nas tarefas de:
• Investigação: gestão das bases de dados utilizadas no projeto; preparação e execução de análises
econométricas e estatísticas aplicadas às bases de dados; colaboração na elaboração e revisão de
relatórios do projeto.
• Comunicação/Disseminação: gestão da comunicação com os parceiros académicos e sociais;
colaboração na redação dos relatórios de progresso, press releases, booklet e produção de demais
outputs; apresentação do trabalho desenvolvido pelo projeto; gestão dos processos de
documentação.
• Apoio administrativo: participação nas reuniões do projeto; articulação com os serviços do CES e
com as entidades parceiras na boa gestão financeira e administrativa; apoio logístico na organização
das reuniões; gestão do arquivo.
e) Legislação aplicável na celebração do contrato:
Código de Trabalho Lei Nº. 7/2009, de 12 de fevereiro (e alterações subsequentes).
f) Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais ou noutros locais necessários à
execução das atividades previstas, sob a orientação científica da Investigadora Responsável do Projeto,
Lina Coelho.
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g) Duração do(s) contrato(s):
Será celebrado um contrato a termo certo, com início previsto a 01 de julho de 2021 e termo a 31 de março
de 2022, com duração total de 9 meses.
h) Natureza do contrato e montante do salário mensal:
a. Será celebrado um contrato de trabalho a termo certo (conforme previsto no Artigo 148.º do Código de
Trabalho).
b. O salário ilíquido mensal será de 990,00 euros, com direito ao subsídio de férias e de Natal e ao subsídio
de alimentação, de acordo com o Código de Trabalho.
i) Outras informações complementares:
O Centro de Estudos Sociais reserva-se o direito à não contratação, no caso de nenhum dos/das
candidatos/as corresponder ao perfil desejado.
O CES promove a igualdade de oportunidades.
j) Composição do Júri de Seleção:
- Lina Coelho – Presidente
- Virgínia Ferreira (membro efetivo)
- Óscar Lourenço (membro efetivo)
- Cristina Vieira (suplente)
k) Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados finais da avaliação serão comunicados a todos/as os/as candidatos/as através de correio
eletrónico.
l) Período de apresentação de candidaturas:
04 a 23 de maio de 2021
m) Forma de apresentação da candidatura:
As candidaturas deverão incluir carta de apresentação do/a candidato/a (justificando o seu interesse e a
adequação do seu perfil às atividades do projeto), Curriculum Vitae completo e cópia dos certificados de
habilitação (diploma de mestrado em ciências sociais).
As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico para concursos@ces.uc.pt, dentro
do período de apresentação de candidaturas, dirigido à presidente do Júri, com o Assunto:
CES/05/2021-FV – NOME DO CANDIDATO

:
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