
 

 

 

 
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 

“ETHOS - Towards the European THeory Of juStice and fairness”, nas seguintes 

condições: 

 

A. Descrição do Projeto:  

O projeto procura lançar as fundações para o desenvolvimento de uma teoria europeia para a 

justiça, informada por dados empíricos, através de (a) uma redefinição e aprofundamento do 

conhecimento sobre os fundamentos europeus da justiça – com base numa análise histórica e 

numa perspetiva contemporânea; (b) uma ampliação da consciência dos mecanismos que 

impedem a realização dos ideais de justiça da Europa contemporânea; (c) uma maior 

compreensão do processo de desenho e redefinição das fronteiras da justiça (linhas de 

fratura); e (d) uma proposta de orientações que sirvam políticos, policy makers, ativistas e 

outros stakeholders nos processos de desenho e implementação de políticas que mitiguem as 

desigualdades e antecipem quaisquer injustiças.  

 

Para o projeto ETHOS, a justiça não é apenas um ideal moral abstrato de alcance universal 

pelo qual vale a pena lutar. A justiça é entendida sobretudo como uma experiência “vivida”, 

continuamente reencenada e reconstruída, assente em instituições legais, políticas, morais, 

económicas e culturais sólidas, que são engendradas para fornecer aos membros de uma 

sociedade aquilo que lhes é devido. No âmbito do projeto, a justiça será analisada nas suas 

interdependências entre o ideal e o real, o normativo e a prática, o formal e o informal – que 

se forjam no seio das instituições altamente complexas das sociedades europeias modernas. 

Para consolidar a formulação de uma teoria da justiça de base empírica, o projeto ETHOS 

explorará as propostas subjacentes à conceção normativa atual de justiça e a sua aplicação 

prática, em quatro domínios heurísticos (justiça social; justiça económica; justiça política e 

justiça civil e simbólica) tendo em conta: (a) os percursos da tradição filosófica e política; (b) o 

quadro legal nos vários contextos; (c) as práticas (burocráticas) quotidianas; (d) os debates 

públicos atuais; e (e) os testemunhos de populações vulneráveis em seis países Europeus 

(Holanda, Reino Unido, Áustria, Portugal e Turquia). A questão do desenho e redefinição das 

linhas de fratura da justiça permeia toda a investigação. 

 

B. Área Científica: Sociologia do Direito 

 

C. Requisitos:  

Doutoramento em Sociologia ou Sociologia do Direito (25%); 



 

 

Experiência comprovada de investigação e publicação nas temáticas do projeto [justiça formal, 

justiça informal, pluralismo jurídico, teorias do direito; acesso ao direito e à justiça, direitos 

humanos] (30%); 

Experiência comprovada de domínio de ferramentas de análise qualitativa (20%); 

Excelente domínio oral e escrito da língua Portuguesa e da língua Inglesa (15%); 

Disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais (10%);  

 

D. Plano de trabalhos:  

As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a consistem em: 1) revisão teórica da 

conceptualização e articulação do conceito de justiça na teoria económica; 2) apoio ao estudo 

sobre os limites e possibilidades da justiça distributiva; 3) análise dos direitos sociais 

fundamentais previstos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e da sua 

aplicabilidade enquanto medida de contraponto às políticas de austeridade em prática; 4) 

análise da eficácia do diálogo social como instrumento para promover a justiça laboral; 5) 

Análise dos mecanismos de resolução alternativa de conflitos e das estruturas informais de 

acesso ao direito e à justiça; 6) Preparação de policy-briefs e de artigos científicos em 

articulação com a IR e restantes membros do consórcio internacional 

 

E. Legislação e regulamentos aplicáveis:  

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e 

sucessivas alterações, Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia 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 da Investigadora 

Responsável Maria Paula Meneses. 

 

G. Duração da bolsa:  

A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em março 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 2.000€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas 

pelo Centro de Estudos Sociais. 

 

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: 

- Maria Paula Meneses (Presidente do Júri) 

- João Paulo Dias (vogal efetivo) 

- Bruno Sena Martins (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 10 de fevereiro de 2017 a 24 de fevereiro de 2017 

 

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. 

O CES promove a igualdade de oportunidades.  

 

Centro de Estudos Sociais  

Referência: CES-BPD/4/2017 

A/c do Doutora Maria Paula Meneses 

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087  

3000-995 Coimbra 

Portugal 

 

 

O CES promove a igualdade de oportunidades. 

 

 


