Concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual - 4ª Edição
ICS-ULisboa - Instituição de Acolhimento

O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS), no âmbito do programa 'Estímulo ao Emprego
Científico Individual - 4.ª edição' promovido pela Fundação de Ciência e Tecnologia, aceita manifestações de
interesse, enquanto instituição de acolhimento, de cientistas sociais nos domínios de Antropologia Social e Cultural,
Ciência Política, Economia, Geografia Humana, História, Psicologia Social e Sociologia, tendo em atenção os objetivos
de pesquisa e atividades dos Grupos de Investigação do ICS (https://www.ics.ulisboa.pt/grupos).
As manifestações de interesse deverão ser submetidas, até dia 8 de fevereiro de 2021, para o e-mail
candidaturas@ics.ulisboa.pt, acompanhadas da seguinte documentação:

Curriculum Vitae;
·

Cópia do certificado de obtenção do doutoramento;

·

Resumo do percurso científico e curricular e principais atividades e resultados obtidos nos últimos 5 anos
- ou menos no caso dos investigadores juniores. (máximo 5.000 caracteres);

·

Plano de Investigação a desenvolver, tendo em atenção os termos de referência do Concurso FCT, e o seu
enquadramento nas temáticas e atividades dos Grupos de Investigação do ICS https://www.ics.ulisboa.pt/grupos, (máximo 5.000 caracteres)

·

Um exemplar de duas publicações mais relevantes (em pdf);

·

Carta de Motivação na qual sejam descritos os atuais interesses de investigação e o seu enquadramento
no programa estratégico e atividades dos Grupos de Investigação do ICS;

·

Duas cartas de recomendação de cientistas sociais com afiliação a instituições estrangeiras;

·

Indicação do nível ao qual se candidata (júnior, auxiliar, principal, coordenador);

A decisão do ICS em acolher os candidatos ao Concurso será comunicada, por e-mail, até ao dia 15 de Fevereiro 2021.
Informações: www.ics.ulisboa.pt
Informações detalhadas sobre o Concurso poderão ser consultadas em:
https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/ceec_ind_4.phtml.pt

Contactos:
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Estímulo ao Emprego Científico Individual - 4ªEdição
Av. Prof. Aníbal de Bettencourt, n. º 9
1600-189 Lisboa - Portugal
E-mail: candidaturas@ics.ulisboa.pt

