BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
O Centro de Estudos Sociais (CES) - Laboratório Associado - da Universidade de Coimbra, tem
aberto um concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de Investigação, no âmbito do projeto
“Inserção laboral de imigrantes e portugueses de origem estrangeira: uma aproximação
às práticas de discriminação no mercado de trabalho (Indistinto)”, (1A3-0023), financiado
pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), com fundos do Programa
Anual de 2013 do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (FEINPT), nas
seguintes condições:
Descrição do Projeto:
Este projeto pretende uma primeira aproximação empírica à existência e extensão de práticas de
discriminação no mercado de trabalho português face a grupos sociais específicos como são os
imigrantes e os portugueses de origem estrangeira. Tem como objetivo a análise e avaliação do
recrutamento de indivíduos portadores de formações académicas e profissionais semelhantes em
que a variável dependente será a nacionalidade ou a origem estrangeira. Em simultâneo procura-se
conhecer e categorizar fatores determinantes da experiência de integração de trabalhadores/as
imigrantes e de portugueses de origem estrangeira nas empresas e organizações, identificando e
categorizando os obstáculos (macro, meso e micro) à integração socioprofissional de imigrantes e de
portugueses de origem estrangeira, a partir da experiência dos atores organizacionais e individuais e
das suas práticas concretas.
O projeto procura ainda identificar estratégias, recursos e dinâmicas organizacionais e
interinstitucionais que possam constituir boas práticas na integração socioprofissional de imigrantes
e de portugueses de origem estrangeira.
Área Científica: Sociologia
Requisitos de admissão:
Mestrado em Sociologia na área das Migrações, Trabalho ou Emprego (15%);
Experiência de participação em projetos de investigação (15%);
Experiência Laboral anterior (20%)
Domínio comprovado de metodologias de investigação qualitativas e quantitativas (10%);
Bom domínio de ferramentas informáticas (e.g. MS Office; SPSS) (10%);
Excelente domínio oral e escrito das línguas inglesa e portuguesa (10%);
Espírito colaborativo e de equipa (10%);
Iniciativa, autonomia e disponibilidade para efetuar deslocações nacionais (10%).
Plano de trabalhos:
As atividades a desempenhar pelo Bolseiro/a consistem no apoio à concretização das tarefas
científicas previstas na candidatura do projeto como seja a medição e avaliação de práticas de

discriminação no mercado de trabalho português. Pretende-se também que este(a) participe nas
demais atividades inseridas nos objetivos gerais do projeto e da equipa de investigação.
Legislação e regulamentos aplicáveis:
Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e subsequentes
atualizações, Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2013 da
FCT e Regulamento de Bolsas do Centro de Estudos Sociais.
Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra ou noutros locais necessários à execução do plano de trabalhos, sob a orientação científica
do Investigador Responsável do Projeto, Pedro Góis.
Duração da bolsa:
A bolsa terá à duração de 7 meses, com início previsto para o mês de outubro de 2014.
Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante da bolsa corresponde a €980, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas
diretamente pela FCT, no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A este montante,
acresce o pagamento do Seguro Social Voluntário e do Seguro de Acidentes Pessoais.
Métodos de seleção:
A seleção dos/as candidatos/as será feita com base na avaliação curricular, de acordo com a
ponderação atribuída a cada critério de admissão. Em caso de candidatos/as com classificações
equiparadas, serão, adicionalmente, efetuadas entrevistas presenciais. Quando aplicados os dois
métodos de seleção, cada um terá a valoração de 50% na classificação final.
Composição do Júri de Seleção:
- Pedro Góis (Presidente do Júri)
- José Carlos Marques (vogal efetivo)
- Carla Valadas (vogal efetivo)
- Rosa Monteiro (vogal efetivo)
Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados finais da avaliação serão comunicados a todos(as) os(as) candidatos(as) através de
correio eletrónico. As atas do processo de seleção serão disponibilizadas para consulta pública.
Período para apresentação de candidatura:
15 de Setembro de 2014 a 29 de Setembro de 2014
Forma de apresentação da candidatura:
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta de
motivação acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado, cópia dos
certificados de habilitações e cópia de outros documentos comprovativos considerados relevantes.

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 morada a seguir indicada:
Referência:
CES-BI/14/2014
A/C Prof. Doutor Pedro Góis
Centro de Estudos Sociais
Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087
3001-401 Coimbra
Portugal
O CES promove a igualdade de oportunidades.

