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1 Bolsa de Investigação – Licenciado com vista à obtenção de grau de Mestre 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação – Licenciado com vista 

à obtenção do grau de Mestre no âmbito do projecto “Stress-induced neuroinflammation: 

mechanisms and implications for decision-making and performance” desenvolvido no Centro 

Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA), Unidade de Investigação da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa, financiado pelo Prémio de 

Investigação Colaborativa Santander Totta – Universidade Nova de Lisboa, edição de 2017/2018, 

nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Sociologia. 

 

Requisitos de admissão: Licenciatura. Privilegia-se: conhecimentos em Sociologia das Emoções 

e Processos de Tomada de Decisão; experiência de investigação em projetos nacionais e 

internacionais competitivos; experiência em técnicas de análise qualitativa, nomeadamente na 

construção e aplicação de entrevistas; experiência na realização de análise de conteúdo com 

recurso a programas informáticos específicos; experiência com software de análise de 

expressões emocionais; experiência na organização de eventos científicos; motivação para 

participar em trabalho de investigação interdisciplinar que conjugue abordagens sociológicas, 

psicológicas e neurofisiológicas aos processos de tomada de decisão. 

 

Plano de trabalhos: Este projeto de investigação tem por objetivo global caracterizar e 

compreender de que forma(s) o stress influi nos processos de tomada de decisão e ação social. 

Neste sentido, mobilizar-se-á uma abordagem qualitativa procedendo-se à caraterização da 

forma como o stress conforma as dimensões racionais, intuitivas e emotivas dos processos 

decisórios. Durante este período, o investigador com bolsa será responsável por: ler 

criticamente artigos científicos e livros na área de investigação do projeto; sistematizar, 

apresentar e discutir as leituras realizadas; aplicar técnicas de observação direta e realizar a 

análise do material recolhido; participar ativamente nas reuniões de equipa e contribuir para a 

escrita de um artigo científico. É esperado que o material empírico recolhido reverta para a 

elaboração de uma Tese de Mestrado sobre processos de tomada de decisão. Estas atividades 

serão realizadas com o acompanhamento do investigador principal do projeto na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa e restantes membros da equipa de 

investigação. 

 

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

Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos da NOVA-FCSH. 
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Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no(a) Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, 

Unidade de Investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, sob a orientação científica da Doutora Ana Ferreira. 

 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto a 1 de Janeiro 

de 2020. 

 

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a €752,38, 

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). A 

referida bolsa inclui ainda o pagamento do Seguro Social Voluntário. 

 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular 

(75%) e carta de motivação (25%). As duas componentes serão avaliadas com a valoração de 0 

a 10 pontos. 

 

Composição do Júri de seleção: Ana Ferreira (presidente de júri); Ana Roque Dantas (vogal); Ana 

Lúcia Teixeira (vogal); Sara Dalila Cerejo (vogal suplente). 

 

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

publicitados através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público no 

Centro de Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email. 

Os(as) candidatos(as) não admitidos(as) serão igualmente notificados(as) via email. 

 

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

aberto no período de 15/11/2019 a 29/11/2019. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes 

documentos: Curriculum Vitae; Certificado de habilitações e Carta de motivação. 

As candidaturas deverão ser entregues via email, devendo no assunto referir “Candidatura a BI 

| Projecto Stress-induced neuroinflammation” para o seguinte endereço: cicsnova@fcsh.unl.pt 
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