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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D 

 

Título: Bolsa de investigação (uma vaga) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de investigação no âmbito do 

projeto ESCXEL – Rede de Escolas de Excelência desenvolvido pelo Centro Interdisciplinar de 

Ciências Sociais (CICS.NOVA) nas seguintes condições: 

Área Científica: Sociologia 

Requisitos de admissão: 

1. Condições necessárias 

1.1. Mestrado em Sociologia, com classificação igual ou superior a 17 valores, ou equivalente 
em escala qualitativa. 

1.2. Licenciatura em Sociologia, com classificação média final igual ou superior a 17 valores. 

2. Condições preferenciais 

2.1. Ter realizado unidades curriculares de licenciatura e/ou mestrado na área de Estatística 
e Análise de Dados, com média igual ou superior a 17 valores. 

2.2. Ter realizado unidades curriculares de licenciatura e/ou mestrado nas áreas de 
Sociologia da Educação e das Políticas Educativas, com média igual ou superior a 17 valores. 

2.3. Ter experiência académica ou profissional de participação em equipas de 
investigação/inquirição sociológica. 

2.4. Ter experiência de publicação científica. 

Plano de trabalhos:  

Objetivos de formação 

1. Desenvolvimento de competências de recolha e análise de dados de apoio ao planeamento, 

sobre escolas e redes de parcerias educativas de âmbito territorial. 

2. Aquisição e desenvolvimento de competências de organização e comunicação de dados de 

investigação para apoio ao planeamento educativo, à monitorização de resultados e à 

autoavaliação. 

3. Desenvolvimento de competências de escrita e publicação científica. 

Tarefas a desempenhar 
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1. Colaborar na recolha de dados documentais, administrativos e estatísticos de âmbito escolar 

e municipal, e de dados de inquérito por questionário e entrevista junto de atores escolares e 

de decisores e técnicos municipais. 

2. Colaborar no processamento, na análise e na interpretação dos dados recolhidos. 

3. Colaborar na organização da base de dados resultante e dos respetivos manuais de 

codificação e procedimentos de consulta. 

4. Colaborar na redação de publicações científicas resultantes. 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento de 

Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de 

Ciências Sociais da NOVA da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, no Grupo de Investigação Educação, Conhecimento e Cultura, sob a orientação científica 

do Professor Doutor David Justino. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de seis meses, com início previsto em 15 de 

dezembro de 2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 60 meses. 

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a €989,70, 

pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas 

atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

Métodos de seleção:  

Parâmetros de avaliação 
Peso relativo na avaliação 

final 

Método de avaliação 

1.1. Mestrado em Sociologia, 

com classificação igual ou 

superior a 17 valores ou 

equivalente em escala 

qualitativa 

Nota igual à classificação de 

mestrado. 

30% Avaliação curricular 

1.2. Licenciatura em 

Sociologia, com classificação 

média final igual ou superior 

a 17 valores 

20% Avaliação curricular 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
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Composição do Júri de Seleção:  

Presidente: Professor Doutor David Justino 

1º Vogal efetivo: Professor Doutor Luís Baptista 

2º Vogal efetivo: Professor Doutor Manuel Lisboa 

Vogal suplente: Professor Doutor Rui Santos 

Caberá ao primeiro vogal e ao segundo vogal, sucessivamente, substituir o presidente nas suas 

ausências. 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados da avaliação serão divulgados, 

para audiência dos candidatos, através de lista ordenada por nota final obtida, no sítio da FCSH-

UNL, até 90 dias úteis após a data limite de submissão de candidaturas. 

A decisão final do procedimento será comunicada aos candidatos por meio eletrónico ou outro, 

nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto no período de 21 de novembro a 04 de dezembro de 2019. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: 

Certificados de habilitações, ou cópias autenticadas, correspondentes aos graus de mestre em 

Sociologia e de licenciado em Sociologia, com discriminação das unidades curriculares 

realizadas. 

Certificados de quaisquer habilitações pós-graduadas e de outras formações que sejam 

suscetíveis de valorização curricular. 

Um exemplar, impresso ou em formato digital, de cada publicação referenciada no cv. 

Nota igual à classificação 

média da licenciatura. 

2. Avaliação global do 

conjunto das condições 

preferenciais 

30% Avaliação curricular 

3. Motivação e projeto de 

desenvolvimento pessoal na 

investigação 

20% Entrevista 
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- Pessoalmente, no secretariado do CICS.NOVA situado no colégio Almada Negreiros, Campus 

de Campolide da Universidade Nova de Lisboa, sala 333, 3.º piso) 

- Enviadas por correio registado, com carimbo da data de expedição até ao último dia do 

concurso, endereçadas a: 

Professor Doutor David Justino 

CICS.NOVA 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 
Avenida de Berna, 26-C 

1069-061 Lisboa. 

 

 

 

 


