
 

 

 

 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 
 

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

aberto um concurso para contratação de um/a Bolseiro/a de Investigação no âmbito do projeto “O 

combate ao racismo em Portugal: uma análise de políticas públicas e legislação 

antidiscriminação”, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT/MEC) através de 

fundos nacionais e cofinanciado pelo FEDER, nas seguintes condições: 

 

A. Descrição do Projeto:  

O projeto COMBAT aborda a relação entre políticas públicas de integração e a legislação 

antidiscriminação e pelos direitos humanos em Portugal  na sua vinculação com a UE. Propõe 

uma compreensão sociológica das principais questões levantadas pela literatura recente sobre 

tópicos como o racismo institucional, a denúncia de situações de discriminação racial, os limites 

das atuais definições legais de racismo. O projeto propõe uma análise integrada e inovadora das 

iniciativas políticas multinível para a integração e disposições legais antidiscriminação, e sua 

relação com uma diversidade de agentes sociais e políticos. 

 

B. Área Científica: Sociologia 

 

C. Critérios de admissão:  

Mestrado em Sociologia, Antropologia, Direito ou noutra área das ciências sociais e humanas 

(critério obrigatório) (20%). 

Experiência e interesse na área de teorias críticas de raça e (anti-)racismo, estudos descoloniais e 

pós-coloniais e/ou, sociologia crítica do direito (critério obrigatório) (20%). 

Domínio de metodologias qualitativas de investigação e experiência no trabalho de arquivo 

(critério preferencial) (20%). 

Iniciativa, autonomia e disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais (critério 

preferencial) (20%). 

Excelentes conhecimentos de inglês e português, falado e escrito (critério obrigatório) (20%); 

 

D. Plano de trabalhos:  

As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a consistem no apoio a: 

 

- revisão bibliográfica no âmbito do (anti-)racismo, políticas públicas e legislação anti 

discriminação; 

- compilação e análise de material de aquivo: políticas públicas, processos judiciais e meios de 

comunicação social; 

- preparação do trabalho de campo : estabelecer contactos com os/as participantes em 

entrevistas e oficinas participativas; compilação de materiais de apoio; 

- organização de eventos científicos; 

- redação de relatórios e materiais de disseminação de resultados do projeto; 



 

 

- atualização da página web do projeto. 

 

E. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto e subsequentes alterações (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica), Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos 

Humanos 2015 da FCT e Regulamento de Bolsas do Centro de Estudos Sociais. 

 

F. Local de trabalho:  

O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos Sociais ou em outros locais 

necessários à execução do plano de trabalhos, sob a orientação científica do Investigador 

Responsável Silvia Rodríguez Maeso. 

 

G. Duração da bolsa:  

A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em julho de 2016. O contrato de bolsa 

poderá ser renovado, por iguais ou diferentes períodos, de acordo com as disponibilidades 

financeiras e as necessidades científicas do projeto. 

 

H. Valor do subsídio de manutenção mensal:  

O montante da bolsa corresponde a 980€, conforme tabela de valores das bolsas FCT. 

 

I. Métodos de seleção:  

A seleção do/a) candidato/a será feita com base na avaliação curricular. Em caso de candidatos/as 

com classificações equiparadas, serão, adicionalmente, efetuadas entrevistas presenciais. Quando 

aplicados os dois métodos de seleção, cada um terá uma valoração de 50% na classificação final. 

 

J. Composição do Júri de Seleção: 

- Silvia Rodríguez Maeso (Presidente do Júri) 

- Marta Araújo (vogal efetivo) 

- Cecília MacDowell Santos (vogal efetivo) 

 

L. 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. 

 

M. Período de apresentação de candidatura:  

De 5 de maio a 30 de maio de 2016 

 

N. 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/12/2016 

A/c Doutora Silvia Rodríguez Maeso 

Centro de Estudos Sociais  

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal 

 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades. 

 


