Edital para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI)
O Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)
abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do Projeto “Medicamentos e
suplementos alimentares em consumos de performance: práticas sociais, contextos e literacia (ConPerLit)”,
com a referência PTDC/SOC-SOC/30734/2017, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.,
através de fundos nacionais, no âmbito do Projeto 3599 - Promover a Produção Científica, o
Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação, nas seguintes condições:

Área Científica: Sociologia

Requisitos de admissão

Os candidatos devem ser detentores de Mestrado em Sociologia ou noutras Ciências Sociais afins e
encontrarem-se inscritos 1 em cursos não conferentes de grau académico ou num Doutoramento numa das
áreas referidas (conforme Artigo 6º do Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, I.P. em vigor).

Fatores preferenciais


Interesse em desenvolver o doutoramento no âmbito do projeto;



Formação na área da sociologia da saúde;



Conhecimento e experiência na recolha e análise de dados qualitativos e quantitativos;



Conhecimento e experiência na utilização de softwares de Análise de Dados (SPSS; MaxQda);



Boa capacidade de comunicação, organização e de trabalho em equipa; autonomia e sentido de
responsabilidade.
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Domínio falado e escrito das línguas portuguesa e inglesa.

Ou efetuarem inscrição, em caso de seleção, antes da formalização do contrato de bolsa.



Plano de trabalhos

Revisão de literatura científica de referência para o projeto; participação na aplicação presencial de
questionários e na análise estatística dos dados; condução de entrevistas e análise de conteúdo;
preparação de comunicações, escrita de relatórios e artigos desenvolvidos no âmbito do projeto.
Participação nas reuniões de equipa, apoio na coordenação de trabalho de campo, responsabilização pelas
tarefas de organização.

Legislação e regulamentação aplicável

Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei nº 40/2004 de 18 de agosto, na redação atual
publicada pelo Decreto-Lei nº 123/2019 de 28 de agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor e disponível em:
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf

Local de trabalho e orientação científica

O trabalho será realizado no CiiEM- Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz e no CIES-IUL/ISCTEIUL, sob a orientação científica da Doutora Noémia Lopes.
Duração da bolsa

A bolsa tem a duração de 12 meses com início previsto para março de 2020. O contrato de bolsa poderá
ser eventualmente renovado dentro da vigência do projeto de investigação e de acordo com o estipulado
no ponto 4 do Artigo 6º do Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I.P. em vigor.
Valor do subsídio de manutenção mensal

O montante corresponde a 1.064,00€ conforme o Anexo I - Tabela de subsídios mensais de manutenção do
Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT em vigor. Ao valor do subsídio acresce o seguro social
voluntário correspondente, caso o/a candidato/a opte pela sua atribuição, bem como o seguro de
acidentes pessoais. A bolsa será paga mensalmente, através de transferência bancária.

Métodos de seleção

O processo de seleção será desenvolvido com base na avaliação curricular. Na eventualidade de vários
candidatos demonstrarem possuir o perfil indicado para a realização do plano de trabalhos, o júri reservase o direito de convocar os candidatos para uma entrevista que terá um peso de 50% na nota final. Caso o
júri considere dispensável a realização de entrevistas, a avaliação curricular terá uma ponderação final de
100%. O júri reserva-se o direito de não atribuir a bolsa no caso de nenhum dos candidatos corresponder
ao perfil pretendido.

Composição do júri de seleção

A seleção dos candidatos será efetuada por um júri constituído por: Doutora Noémia Lopes (CIES-IUL;
CiiEM), que presidirá, e pelos vogais Doutor David Tavares (CIES-IUL) e Professor Doutor Carlos Gonçalves
(FLUP).
Forma de publicitação/notificação dos resultados

Os resultados finais da avaliação serão publicitados através de lista ordenada por nota final obtida, sendo
todos os candidatos notificados através de email.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas

O concurso encontra-se aberto no período de 11 a 24 de fevereiro de 2020.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de motivação,
redigida em língua portuguesa, acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae
pormenorizado, cópia dos certificados de habilitações (com as notas das unidades curriculares
discriminadas); outros documentos comprovativos considerados relevantes, incluindo carta(s) de
recomendação.
As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico, durante o período do concurso, para o
Gabinete de Comunicação e Planeamento do CIES-IUL (concursos.cies@iscte-iul.pt), colocando no assunto
do email: Candidatura ConPerLit_2020. Candidaturas enviadas através de outro meio não serão
consideradas.

