BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
O Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (Portugal) abre procedimento concursal
para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação (grau Licenciatura), no âmbito do Projeto “TIMES - Trajetórias
Institucionais e Modelos de Empresa Social em Portugal” (projeto nº 30612), referência PTDC/SOCSOC/30612/2017 | POCI-01-0145-FEDER-030612, financiado por FEDER - Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional através do COMPETE 2020 – Programa Operacional para a Competitividade e
Internacionalização (POCI) e por fundos Portugueses através da FCT - Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, sob coordenação de Doutora Sílvia Ferreira.
O CES oferece um ambiente intelectual estimulante na área das ciências sociais e humanidades. TIMES faz
parte das atividades do núcleo de investigação sobre Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdades-POSTRADE,
cujo principal objetivo é promover o desenvolvimento de leituras críticas e de novas perspetivas sobre
dimensões sociais como a sustentabilidade do Estado social, o papel do mercado e da sociedade civil na
proteção social, a fragmentação dos mercados de trabalho, a evolução demográfica, a mudança ambiental
global, a qualidade de vida e a igualdade de oportunidades.
Links:
CES: www.ces.uc.pt
POSTRADE: www.ces.uc.pt/pt/ces/nucleos/postrade
a. Apresentação do projeto:
TIMES - Trajetórias Institucionais e Modelos de Empresa Social em Portugal
Este projeto pretende contribuir para o conhecimento do significado, perfil, contexto institucional e papéis
das Empresas Sociais (ES) em Portugal, de modo a ajudar a fortalecer o seu papel na resolução de
problemas sociais e societais. As principais questões abordadas pelo projeto serão: 1) quais os significados,
trajetórias institucionais e características das ES em Portugal? 2) de que modo as ES refletem e contribuem
para encontrar soluções para os desafios sociais e societais? Quais os quadros institucionais e estratégias
que podem favorecer o desenvolvimento das ES?
O projeto articula abordagens institucionalistas ao estudo das organizações e das políticas públicas para
analisar coevolução das ES e do seu contexto institucional. Adota o conceito de empresas sociais da tradição
europeia, desenvolvida no âmbito da Rede de Investigação Internacional EMES. Os objetivos do projeto
serão prosseguidos através do teste de uma tipologia de modelos de ES, do mapeamento das suas
trajetórias institucionais, da identificação dos significados atribuídos, da compreensão do modo como os
quadros institucionais moldam e são moldados pelas ES, e do modo como estas se orientam para desafios
sociais e societais.
Duração prevista de execução do projeto: 30 meses, com início a 1 de junho de 2018
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b. Área Científica: Ciências Sociais
c. Plano de trabalhos, tarefas:
Espera-se que o/a Bolseiro/a contribua, sob a supervisão da coordenação do projeto, para o
desenvolvimento das seguintes tarefas:
a) Apoiar na identificação, recolha e análise de bibliografia científica, relatórios e documentação política,
sites, documentos institucionais e técnicos, bases de dados, na área das empresas sociais e de outros
conceitos relevantes (como por exemplo economia social e solidária, empreendedorismo e inovação
social).
b) Apoiar na preparação e realização de entrevistas estruturadas e semiestruturadas e focus groups
em Portugal, incluindo nos contactos preparatórios e sequenciais, e na sistematização e tratamento
do material recolhido.
c) Apoiar na análise de dados qualitativos e quantitativos e outros dados recolhidos pelo projeto,
contribuir para a codificação analítica dos dados relativos aos estudos de caso nacionais, apoiar na
redação de resultados, análises, e sínteses para os relatórios de investigação e outras publicações.
d) Apoiar a IR e demais membros da equipa de investigação nos contactos e comunicações internas e
externas, nas reuniões da equipa e na planificação das tarefas do projeto.
e) Apoiar no desenvolvimento e manutenção de conteúdos para o website do projeto e participar na
comunicação do projeto nas redes sociais e outras atividades de outreach.
f) Contribuir para os indicadores de produção do projeto, nomeadamente com o apoio à redação,
apresentação e publicação de resultados em publicações e eventos nacionais e internacionais e
apoiar na organização de eventos.
g) Apoiar as reuniões de equipa
d. Critérios de admissão obrigatórios:
1. Licenciatura em Ciências Sociais.
Candidatos/as com grau académico ou 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. Qualquer candidato/a sem o reconhecimento do(s) grau(s) pode ser admitido ao concurso, mas
o júri não pode, durante o processo de avaliação das candidaturas:
a) reconhecer os graus do candidato e avaliar de acordo com a posse de tais graus;
b) dar equivalência, ou considerar válida, uma nota de um grau que não esteja reconhecido e registado;
c) utilizar a referida nota ou a sua conversão como parâmetro de avaliação.
Em caso de seleção, devem os/as candidatos/as apresentar os graus reconhecidos nos termos do DecretoLei nº 66/2018, de 16 de Agosto no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data da comunicação
dos resultados finais, sob pena de não se contratualizar a bolsa.
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e. Critérios preferenciais de avaliação e respetiva ponderação:
1. Conhecimento e experiência documentada em metodologias qualitativas e quantitativas nas ciências
sociais, nomeadamente entrevistas, questionários e focus-groups, recolha e análise documental e
estatística (30%);
2. Interesse comprovado, preferencialmente experiência de investigação, na área dos temas do projeto,
entre os quais empresas sociais, empreendedorismo e inovação social, ou economia social e solidária
(20%);
3. Interesse comprovado em desenvolver estudos pós-graduados nesta área científica e temáticas
(15%);
4. Domínio proficiente da língua portuguesa e de inglês (15%);
5. Experiência em atividades de planificação, organização e comunicação (10%);
6. Disponibilidade declarada para deslocações frequentes em Portugal (10%).
f. 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
(http://www.ces.uc.pt/oportunidades/documentos/Regulamento_de_Bolsas_CES_EN.pdf).
g. 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 científica de Sílvia Ferreira.
h. Duração da bolsa:
A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em novembro 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.
i. Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante da bolsa corresponde a € 752,38 (setecentos e cinquenta e dois euros e trinta e oito cêntimos),
de acordo com o Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT e correspondente tabela de valores
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O valor será pago mensalmente por transferência bancária. A
este montante, acresce o pagamento do Seguro de Acidentes Pessoais e o reembolso do Seguro Social
Voluntário, quando aplicável.
j. Métodos de seleção:
A seleção basear-se-á na avaliação curricular. Na eventualidade de vários/as candidatos/as demonstrarem
possuir o perfil indicado para a realização do plano de trabalhos, 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.
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O júri reserva-se também o direito de não atribuir a bolsa no caso de nenhum dos candidatos corresponder
ao perfil pretendido.
l. Composição do Júri de Seleção:
- Sílvia Ferreira (Presidente do júri, IR do projeto TIMES)
- Hugo Pinto (vogal efetivo)
- Virgínia Ferreira (vogal efetiva)
m. 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.
n. Período de apresentação de candidaturas:
O concurso decorre entre 4 e 18 de outubro de 2019.
o. Forma de apresentação da candidatura:
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de uma carta de
apresentação/motivação, devidamente assinada, acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum
Vitae detalhado (em português ou inglês), 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 seguinte morada:
Referência: CES/24/2019-BI
A/C Doutora Sílvia Ferreira
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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