
O Instituto de Ciências Sociais da

Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), no

quadro do programa de Bolsas Individuais

Marie Skłodowska-Curie (H2020-MSCA-

IF-2019) promovido pelo Programa Quadro

‘Horizonte 2020’, aceita candidaturas,

enquanto instituição de acolhimento, de

cientistas sociais nas áreas de Antropologia

Social e Cultural, Ciência Política, Economia,

Geografia Humana, História, Psicologia

Social e Sociologia cujos planos de trabalho

se integrem no Programa de Investigação

2015-2020 “Sociedades em Mudança:

Legados e Transformações” e nas atividades

desenvolvidas pelos seus Grupos de

Investigação.

O ICS-ULisboa é uma instituição

universitária consagrada à investigação e à

formação avançada em ciências sociais. O

Instituto foi avaliado em 2014 com

"Excelente" pelo painel internacional da FCT

e oferece ótimas condições de trabalho

(gabinete, e-mail e acesso à Internet, acesso

à biblioteca e os seus recursos digitais),

bem como apoio financeiro à investigação e

redes internacionais de pesquisa.

O atual processo de pré-seleção, tendo o ICS-

ULisboa como instituição de acolhimento

(beneficiário), destina-se a avaliar as

candidaturas apresentadas no âmbito das

seguintes Ações Marie Skłodowska-Curie

– Bolsas Individuais (IF):

EF –European Fellowships (Career 

Restart, Reintegration, Society and 

Enterprise, 

and Standard European Fellowships)

GF – Global Fellowships

As Bolsas Individuais Marie Skłodowska-

Curie destinam-se a investigadoras/es

doutoradas/os de qualquer nacionalidade,

detentores do Grau de Doutor ou com pelo

menos 4 anos de experiência de

investigação a tempo inteiro.

As/os candidatas/os deverão cumprir as

regras de elegibilidade estabelecidas pelo

programa MSCA:

• European Fellowships: não ter residido,

nem ter desenvolvido as suas atividades

principais em Portuga, por mais de 12

meses, nos últimos 3 anos;

• Global Fellowships (com um período de

investigação num país fora da UE, seguido

https://www.ics.ulisboa.pt/grupos


de um período de reintegração na

Instituição de Acolhimento): não ter

residido, nem ter desenvolvido a sua

atividade principal no país de destino por

mais de 12 meses, nos últimos 3 anos.

Informações adicionais relativas aos

critérios de elegibilidade das bolsas MSCA-

IF encontram-se disponibilizadas no

Funding & tender opportunities portal.

As manifestações de interesse devem ser

submetidas ao ICS-ULisboa através do

formulário online acessível em:

https://forms.gle/v37Rb1AZtfeGb2cBA

O Processo de candidatura deverá ser

instruído com os seguintes documentos:

• Curriculum Vitae detalhado;

• Carta de Apresentação na qual sejam

descritos os atuais interesses de

investigação;

• Um exemplar de duas publicações

consideradas mais relevantes (ou,

alternativamente, dois ensaios não

publicados);

• Proposta de projeto de investigação a

desenvolver, de acordo com as

indicações do formulário;

• Duas cartas de recomendação de

cientistas sociais, sendo um deles de uma

instituição estrangeira.

As cartas devem ser enviadas

diretamente pelos relatores através do e-

mail mscurie@ics.ulisboa.pt .

As/os candidatas/os podem indicar o

investigador, no ICS-ULisboa, responsável

pelo acompanhamento do projeto a

desenvolver. Caso não indiquem um

supervisor o painel de avaliação designará

um – investigador tendo em conta o perfil

do candidato e da proposta apresentada.

A data limite para submissão de

candidaturas no ICS-ULisboa é 30 de junho

de 2019, ás 23h59, hora de Lisboa.

A notificação da decisão do ICS será feita a

todos os candidatos até 15 de julho, por e-

mail. Os candidatos selecionados

beneficiarão do apoio dos supervisores e da

Unidade de I&D do ICS-ULisboa no

desenvolvimento da proposta de

candidatura ao longo do processo de

submissão.

A data limite para submissão de

candidaturas no portal Funding & tender

opportunities da Comissão Europeia é o dia

11 de setembro de 2019 pelas 17h00, hora

de Bruxelas.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019
https://forms.gle/v37Rb1AZtfeGb2cBA

