Bolsa de Investigação (1 vaga)
O Centro de Estudos Sociais (CES) tem aberto um concurso com a referência CES/50/2018-BI para a
atribuição de uma (1) Bolsa de Investigação, no âmbito do Projeto Estratégico com referência
UID/SOC/50012/2019, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC), para
desenvolvimento de atividades de apoio à Investigação no âmbito do projeto ALL: Artist-Led Learning in
Higher Education (Agreement no. 2018-1-DK01-KA203-047077), sob coordenação de Doutora Alison
Neilson.
a. Apresentação do projeto
O projeto visa melhorar a competência criativa de alunos, educadores, profissionais académicos e artistas
do Ensino Superior em colaborações criativas e interdisciplinares. Este projeto atende às necessidades
atuais de pensadores criativos e inovadores na sociedade e nos negócios e à necessidade de desafiar
ambientes artísticos e académicos em inovações culturais e pedagógicas.
Este projeto analisará de perto as questões de motivação, envolvimento, bem-estar, significado e
abordagens criativas como centrais para o desempenho dos alunos e o envolvimento com a arte. Queremos
utilizar metodologias baseadas nas artes para apoiar um número de parceiros que já estão ativos no
desenvolvimento de competências criativas nas suas próprias instituições e comprometê-los com uma rede
europeia de longo prazo e a integração de métodos baseados nas artes no Ensino Superior.
O projeto desenvolve um laboratório para intercâmbios internacionais de métodos baseados em artes no
Ensino Superior em colaboração com artistas e investigadores. Isso permite que os educadores
experimentem várias formas de abordagens baseadas em artes, que os alunos participem de atividades
baseadas em encontros e desafios artísticos, artistas desenvolvam habilidades em colaboração com
ambientes não artísticos e ES. O objetivo é integrar métodos baseados em artes em programas de estudo
existentes. A parceria da ALL concentra-se em educadores e aprendizes em inovação educacional,
aprendizagem organizacional, aprendizagem e pedagogia, e empreendedorismo / inovação, mas os
métodos desenvolvidos também podem ser aplicados a outros campos da engenharia, tecnologia, saúde e
além. A estrutura é apoiada por resultados intelectuais, que permitem que alunos e professores
desenvolvam e executem com sucesso programas e/ou ferramentas educacionais baseados em artes.
b. Área Científica: Ciências Sociais e Humanidades
c. Plano de trabalhos, tarefas:
Espera-se que o/ a Bolseiro/a contribua, sob a supervisão da coordenação do projeto, para a implementação
geral do projeto, colaborando em qualquer atividade do projeto.
Sob a supervisão da coordenação, o/a Bolseiro/a desenvolverá em especial as seguintes tarefas:
- Organização de eventos e reuniões científicas e intervenções artísticas
- Construção e gestão de base de dados e análise de práticas artísticas no Ensino Superior
- Construção e publicação de artigos e de outputs académicos artísticos
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d. Critérios preferenciais de seleção e respetiva ponderação:
Os/As candidatos/as deverão demonstrar o seu domínio da temática do projeto, atendendo aos seguintes
critérios específicos:
1. Licenciatura numa área das Ciências Sociais ou Humanidades (15%);
2. Experiência na prática artística e conhecimento de programas, técnicas e artistas internacionais em
diferentes tipos de artes (25%)
3. Experiência na criação de redes de práticas artísticas de investigação (25%);
4. Domínio oral e escrito do Inglês e do Português (15%);
5. Disponibilidade para deslocações (10%);
6. Autonomia, espírito de iniciativa, capacidade de trabalho em equipa em contextos diferenciados
(10%).
e. Legislação e regulamentos aplicáveis:
Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e sucessivas alterações,
Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2015 da FCT
(www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt) 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 noutros locais necessários à
execução do plano de trabalhos, sob a orientação de Doutora Alison Neilson.
g. Duração da bolsa:
A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em fevereiro de 2019. O contrato de bolsa poderá
ser renovado, por iguais ou diferentes períodos, de acordo com as necessidades institucionais e
disponibilidades financeiras, até uma duração máxima de 5 anos, conforme previsto no Regulamento da
FCT.
h. Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante da bolsa corresponde a € 745 (setecentos e quarenta e cinco euros), conforme tabela de valores
constante do Regulamento de Bolsas do CES e da tabela de valores de bolsas prevista no Regulamento de
Bolsas da FCT. A este montante, acresce o pagamento do Seguro Social Voluntário e do Seguro de Acidentes
Pessoais (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
i. Métodos de seleção:
A seleção dos/as candidatos/as 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:
Alison Neilson (Presidente do Júri)
Irina Velicu (vogal efetivo)
Tiago Pires Marques (vogal efetivo)
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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:
O concurso decorre entre 08 e 21 de janeiro de 2019.
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;
 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. Em qualquer dos casos, a referência da Bolsa deve estar
explícita.
Referência: CES/50/2018 - BI
A/c Alison Neilson
Centro de Estudos Sociais
Colégio de S. Jerónimo, apartado 3087
3000-995 Coimbra
Portugal
O CES promove a igualdade de oportunidades.
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