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EDITAL N.º 42/2018 

 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (LICENCIADO/A) 
 
Aceitam-se candidaturas a uma Bolsa de Investigação (BI), a atribuir no âmbito do projeto de 

investigação CLAN – Amizades entre crianças e animais: desafiando as fronteiras entre humanos e não 

humanos nas sociedades contemporâneas, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT) (PTDC/SOC 28415/2017). O CLAN é coordenado pelas Doutoras Verónica Policarpo e Ana 

Nunes de Almeida, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.  

 

1 – Legislação aplicável: as bolsas são atribuídas ao abrigo da Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterada 

e republicada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação 

Científica), Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor 

(www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt) e Regulamento de Bolsas do Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa. 

 

2 – Coordenação do Projeto: Doutoras Verónica Policarpo e Ana Nunes de Almeida. 

 

3 – Duração das Bolsas: 12 meses, renováveis por períodos iguais ou diferentes até à conclusão do 

projeto (30 setembro 2021). 

 

4 – Montante das bolsas e modo de pagamento: 745€, com pagamento mensal, de acordo com a tabela 

de valores das Bolsas de Investigação atribuídas pela FCT (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt), 

estando também previsto o pagamento de seguro de acidentes pessoais e, caso seja solicitado, o seguro social voluntário. 

 

5 – Instituição de acolhimento: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 

 

6 – Orientação e atividades a desenvolver: A orientação caberá às coordenadoras do projeto e o/a 

bolseiro/a colaborará nas respetivas atividades de pesquisa, nomeadamente: acompanhamento da 

execução do projeto; comunicação digital do projeto; revisão de literatura; preparação de trabalho de 

campo; realização de entrevistas; tratamento e análise de dados; preparação e divulgação de relatórios 

do projeto; preparação de eventos relacionados com o projeto (seminários, conferências, workshops). 

 

7 – Requisitos de admissão: Licenciatura na área da Sociologia ou Psicologia Social, disponibilidade 

imediata, e total dedicação ao projeto. São ainda requisitos preferenciais: 

a. Experiência de apoio a equipas e projetos de investigação; 

b. Conhecimento de metodologias de investigação qualitativas e quantitativas de tratamento de 

dados;  

c. Competências de comunicação digital (incluindo manutenção de webpages, página do Facebook 

e conta Twitter); 

d. Carta de condução e disponibilidade para deslocações na área da Grande Lisboa; 

e. Muito bons conhecimentos de inglês falado e escrito (mínimo B2). 

8 – Publicitação e prazo de apresentação de candidaturas: O presente Edital é publicitado, em versão 

integral, no site do ICS e no Portal Eracareers. Nos termos das Normas da FCT, a recepção de 

candidaturas inicia-se 10 dias após a publicitação do presente Edital no Portal Eracareers, decorrendo 

o prazo de candidaturas entre 3 e 28 de dezembro de 2018. 

 

9 – Formalização das Candidaturas: As candidaturas deverão ser acompanhadas de Curriculum Vitae 

pormenorizado; cópias de Certificado/s de Habilitações (incluindo classificação final e classificação nas 
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unidades curriculares); cópias de elementos completos de identificação (ou, facultativamente, cópia do 

bilhete de identidade, cartão de cidadão ou passaporte); uma Carta de Intenções justificando as razões 

pelas quais se pretende candidatar e o interesse pela temática do projeto de investigação (máximo: 1 

página); e duas cartas de recomendação. 
 
10 – Seleção: A seleção dos candidatos será efetuada por um júri constituído pelas Doutoras Verónica 

Policarpo, Ana Nunes de Almeida e Raquel Rego, investigadoras do ICS-ULisboa, com base na 

avaliação curricular e na Carta de Intenções, eventualmente complementada por entrevista. A avaliação 

curricular valerá 60% da nota final, a Carta de Intenções 15% e a entrevista 25%. Caso o júri opte por 

não entrevistar os candidatos, a avaliação curricular corresponderá a 75% da avaliação dos candidatos e 

a avaliação da Carta de Intenções 25%. 

 

11 – Audiência prévia e notificação dos interessados: Concluída a avaliação, o júri elabora o projeto 

de decisão, o qual será notificado aos interessados por correio eletrónico, devendo a audiência prévia 

ser efetuada por escrito, no prazo de dez dias úteis a contar da notificação. Para o efeito, os candidatos 

podem solicitar o envio da ata por correio eletrónico ou proceder à consulta presencial dos documentos 

do procedimento no Instituto, durante as horas de expediente. 

 

12 – Morada de envio das candidaturas: As candidaturas deverão ser enviadas para o Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (com a referência “Concurso de Bolsas de Investigação n.º 

42/2018”) pelo e-mail instituto.ciencias.sociais@ics.ul.pt ou para a morada Avenida Professor Aníbal 

de Bettencourt, 9 – 1600-189 LISBOA, devendo ser recebidas dentro do prazo acima referido. Caso as 

candidaturas sejam enviadas por e-mail, os documentos supra indicados devem ser digitalizados para 

anexar ao processo. 

 

13 – Pedido de informações: Informações, de carácter científico, sobre o projeto deverão ser solicitadas 

por e-mail para veronica.policarpo@ics.ulisboa.pt. Para outro tipo de informações, contactar 

tania.almeida@ics.ulisboa.pt. 

 

 

 

Lisboa, 16 de novembro de 2018 
 

A Diretora 

 

 

 

Prof. ª Doutora Karin Wall 
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