BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
O Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, tem aberto um concurso para a atribuição
de uma 1 Bolsa de Investigação (CES/11/2021-BI), no âmbito do projeto “O Holocausto em português. Um
repositório dinâmico de recursos educativos”, com a ref.ª ID: 740577369, financiado pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT/MEC) através de fundos nacionais, sob coordenação do Doutor António Sousa
Ribeiro.
O CES proporciona um ambiente de investigação intelectualmente estimulante nas áreas das ciências sociais
e humanidades. O projeto será desenvolvido no âmbito do núcleo de investigação em Humanidades,
Migrações e Estudos para a Paz (NHUMEP), que reúne várias linhas de investigação e projetos que colocam
as humanidades e as ciências sociais em diálogo aberto. Investigadores/as oriundos/as de várias disciplinas
– sociologia, antropologia, direito, história, estudos literários e culturais, linguística, relações internacionais,
estudos sobre a paz, estudos de género ou estudos de pós-colonialismo – confluem na reflexão e na análise
de temas com particular relevância na sociedade contemporânea.
a. Descrição do Projeto:
O projeto visa preencher uma importante lacuna no relativo aos recursos educativos disponíveis no âmbito
do ensino do Holocausto em português, tendo em vista as recomendações e práticas internacionais e, em
particular, as “Recomendações para o Ensino e Aprendizagem do Holocausto” recentemente emitidas pelo
Ministério da Educação. O objetivo principal é organizar um vasto repositório online em acesso aberto que
possa funcionar como um arquivo dinâmico livremente apropriável como recurso educativo. Este repositório
será organizado como um guia, proporcionando acesso a ampla documentação e proporcionando uma
orientação sistemática com vista à produção de produção de conteúdos e estratégias didáticas adequadas
a cada contexto por parte de professores, de agentes educativos e do público em geral.
b. Área Científica:
Ciências Sociais e Humanidades
c. Plano de trabalhos:
As atividades a desempenhar pelo/a Bolseiro/a incluem:
Apoio à concretização das tarefas científicas previstas na candidatura do projeto, nomeadamente, revisão
da literatura, pesquisa documental, manutenção de bases de dados, preparação do trabalho de campo,
realização de entrevistas, apoio à elaboração de relatórios de progresso e apresentação de artigos
científicos.
d. Legislação e regulamentos aplicáveis:
Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e sucessivas
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alterações, Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., em
vigor e Regulamento de Bolsas do Centro de Estudos Sociais.
e. 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 do Investigador Responsável do Projeto, António
Sousa Ribeiro.
f. Duração da bolsa:
A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em 01 de setembro de 2021. O contrato de bolsa
poderá ser renovado, por iguais ou diferentes períodos, até ao final do projeto, de acordo com as
disponibilidades financeiras e as necessidades científicas do projeto.
g. Critérios de avaliação:
1. Publicações/Carta de motivação/Amostra de trabalhos escritos (20%);
2. Experiência de investigação em projetos de temática semelhante, em particular no âmbito da educação
(20%);
3. Domínio de metodologias qualitativas e quantitativas de investigação, incluindo forte capacidade de
análise textual (20%);
4. Excelentes capacidades de comunicação, incluindo expressão escrita e apresentações públicas, em
português e inglês, sendo valorizado adicionalmente o domínio da língua alemã (20%);
5. Capacidade de trabalho em equipa, iniciativa, autonomia e disponibilidade para efetuar deslocações
nacionais (20%).
h. Valor do subsídio de manutenção mensal:
O montante da bolsa corresponde a 1104,64 euros, 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, quando aplicável, e do Seguro de Acidentes Pessoais.
i. Critérios de elegibilidade:
1. Ser estudante de doutoramento ou de mestrado (BI) ou estar inscrito num curso não conferente de grau
numa instituição de ensino superior como parte de do projeto educacional (ver condições associadas em
a);
2. Possuir licenciatura e/ou mestrado na área das Ciências Sociais e/ou Humanidades ou em área relevante
para o projeto (ver condições associadas em b);
a) Os/As candidatos/as devem fazer prova da matrícula (inscrição) em curso de doutoramento, de mestrado
ou de curso não conferente de grau, no ano letivo em vigor. Se no momento de candidatura não tiver uma
inscrição válida, terá de enviar uma declaração sob compromisso de honra na qual assume o compromisso
de se inscrever no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data de comunicação dos resultados do
concurso, sob pena de não se contratualizar a bolsa.
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b) 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 d 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.
Em caso de seleção, só pode proceder à assinatura do contrato depois de o/a candidato/a obter o
reconhecimento do grau académico em Portugal, nos termos do Decreto-Lei nº. 66/2018. O/A candidato/a
selecionado/a deverá entregar o reconhecimento do grau no prazo máximo de 30 dias contados a partir da
data da comunicação dos resultados finais. Decorridos os 30 dias, o júri pode decidir: 1. prorrogar o prazo
para o/a candidato/a comprovar o reconhecimento; 2. atribuir a bolsa ao segundo lugar; 3. ou não conceder
a bolsa.
j. Métodos de seleção:
A seleção do/a candidato/a será feita com base na avaliação curricular e, em caso de candidatos/as com
classificações equiparadas, serão, adicionalmente, efetuadas entrevistas presenciais/remotamente. Quando
aplicados os dois métodos de seleção, cada um terá uma valoração de 50% na classificação final.
k. Composição do Júri de Seleção:
- António Sousa Ribeiro (Presidente do Júri)
- Catarina Caldeira Martins (vogal efetivo)
- Rui Bebiano (vogal efetivo)
- Clara Ervedosa (suplente)
- Júlia Garraio (suplente)
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. Prazo de apresentação de candidaturas:
Entre 16 de junho e 15 de julho de 2021
n. Forma de apresentação da candidatura:
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos:
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- Carta de motivação com indicação da referência do concurso (CES/11/2021-BI), endereço de correio
eletrónico e telefone de contacto;
- Curriculum Vitae detalhado;
- Cópia dos certificados de habilitações. (nota: os/as candidatos/as devem atender às condições de
elegibilidade e condições indicadas no ponto c.)
- Cópia da inscrição para o doutoramento no ano letivo 2020/2021 ou cópia da inscrição em curso não
conferente de grau académico, mas integrado no projeto pedagógico de instituição de ensino superior (nota:
os/as candidatos/as devem atender às condições de elegibilidade e condições indicadas no ponto c).
- Cópia de outros documentos comprovativos considerados relevantes.
As candidaturas devem ser enviadas por email para concursos@ces.uc.pt até ao fim do prazo. As
candidaturas devem incluir uma indicação clara da referência deste concurso (CES-/11/2021-BI).
O CES promove a igualdade de oportunidades.
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