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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa: 
1 Bolsa de Investigação Pós-doutoral (BIPD) em Ciências Sociais 

Referência: FCSH / CICS.NOVA / PTDC/SOC-SOC/29764/2017 / 1 BIPD 

Área científica genérica: Not available 

Área científica específica:

Resumo do anúncio: 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação Pós-doutoral
(BIPD) no âmbito do projeto “ETHICHO – Coreografias ético-ontológicas: Formas de
objetivação e avaliação do embrião humano in vitro no contexto da Procriação Medicamente
Assistida e da Investigação Científica”, PTDC/SOC-SOC/29764/2017, financiado por fundos
nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

Texto do anúncio

1. Área Científica: Ciências Sociais – Sociologia, Antropologia ou Psicologia

2. Requisitos de admissão: 

2.1. Os candidatos deverão possuir como requisitos obrigatórios: 

a) Doutoramento na área de Sociologia, Antropologia ou Psicologia obtido há menos de três
anos. O grau académico exigido no presente Edital como requisito de admissão não pode ter
sido obtido através do CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da
Universidade NOVA de Lisboa, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 3 do
artigo 7.º do Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, e caso tenha sido obtido no estrangeiro deverá ter em consideração o mencionado
neste Edital relativamente aos certificados de habilitações (11. b)). 

b)Caso o/a bolseiro/a tenha anteriormente usufruído de uma bolsa de pós-doutoramento, a
mesma não poderá ter excedido o período de 24 meses, em conformidade com o disposto na
alínea e) do n.º 3 do artigo 7º do Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia. 

2.2. Os candidatos deverão possuir como requisitos preferenciais: 
a) Domínio de metodologias qualitativas, nomeadamente realização de etnografia e de
entrevistas em profundidade, preparação dos dados e análise de conteúdo. 
b) Experiência de tratamento e análise de dados quantitativos. 
c) Excelentes capacidades de comunicação, incluindo expressão escrita e apresentações
públicas, em português e em inglês, bem como de trabalho em equipa. - Interesse pelo
domínio da saúde e/ou estudos de ciência. 
d)Iniciativa, autonomia e disponibilidade para eventuais deslocações nacionais e
internacionais. 

3. Plano de trabalhos: As atividades a desenvolver pelo/a Bolseiro/a incluem apoiar a equipa
de investigação do projeto ETHICHO nas seguintes tarefas de cunho técnico e científico: 
i) construção de grelhas de observação, realização de trabalho etnográfico e processamento
dos diários de campo (dependente da evolução da epidemia de SARS-CoV-2); 
ii) preparação dos dados, tratamento e análise de conteúdo das entrevistas; 
iii) tratamento e análise estatística dos dados do inquérito por questionário; 
iv) organização, sistematização e interpretação dos resultados de investigação válidos no seio
do projeto; 
v) participação na produção de outputs científicos e na disseminação dos resultados do
projeto, nomeadamente através da elaboração e submissão de artigos a revistas com revisão
por pares, da apresentação de comunicações em congressos nacionais e internacionais e da
colaboração na organização de seminários de divulgação dos resultados científicos para
públicos diversos; 
vi) colaboração com a Investigadora Responsável (IR) nas tarefas de gestão do projeto; 
vii) colaboração na organização das reuniões de equipa; 
viii) apoio na redação dos relatórios científicos de progresso (anuais) e do relatório final do
projeto. 

4. Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento
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de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor.
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt 

5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de
Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação científica da Investigadora
Responsável do Projeto, Professora Doutora Catarina Delaunay Gomes. 

6. Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de seis meses, com início previsto em 1 de
abril de 2021. O contrato de bolsa poderá ser renovado por iguais ou diferentes períodos, até
ao final do projeto, de acordo com as disponibilidades financeiras e as necessidades científicas
do projeto. 

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1.616,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A este montante acresce o pagamento do Seguro
Social Voluntário, quando aplicável, e do Seguro de Acidentes Pessoais. 

8. Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar basear-se-ão na avaliação curricular
(AC), com uma ponderação de 70%, e na entrevista (E) aos quatro candidatos com melhor
classificação, com uma ponderação de 30%, estando previstas as convocatórias para as
entrevistas através de correio eletrónico (email constante no Curriculum Vitae). Os critérios e
ponderações a ter em conta na avaliação curricular (AC) são os seguintes: 
a) Formação académica específica para a área do projeto, considerando os requisitos e a
respetiva classificação final obtida (50%); 
b) Produção científica no âmbito da área do projeto (20%); 
c) Experiência profissional em investigação e outras atividades profissionais no âmbito da área
do projeto (20%); 
d) Outros méritos relevantes para o desempenho das funções na área específica do projeto
(10%).

Os critérios e ponderações a ter em conta na entrevista (E) são os seguintes: 
a) Conhecimentos técnico-científicos no âmbito da área do projeto em que está aberta a bolsa
(50%); 
b) Adequação e conhecimentos do candidato para o desenvolvimento do plano de trabalhos do
projeto (50%). 

A classificação final (CF) baseada na AC e na E dos candidatos será expressa numa escala de
0 a 100 pontos. A classificação final será calculada com base na seguinte fórmula:
CF=0,7(AC) + 0,3(E). 

9. Composição do Júri de Seleção: Professora Doutora Catarina Delaunay Gomes (Presidente),
Professor Doutor Alexandre Cotovio Martins (1º vogal efetivo); Professor Doutor Pedro
Caetano (2º vogal efetivo); Professor Doutor José Manuel Resende (vogal suplente). 

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
comunicados a todos os candidatos através de correio eletrónico, de acordo com o artigo 12º
do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P. As atas do processo de seleção serão
disponibilizadas para consulta pública. 

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 08 a 19 de março de 2021. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Curriculum Vitae detalhado, com indicação da data de nascimento, número do cartão de
cidadão/nº de passaporte, número de identificação fiscal, morada e endereço de correio
eletrónico; 
b) Documentos comprovativos de que o/a candidato/a reúne as condições exigíveis para o
tipo de bolsa a que concorre, nomeadamente, certificado de habilitações, com a classificação
final obtida. Caso o grau académico requerido para este concurso tenha sido conferido por
instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo terá de ser reconhecido por instituição de
ensino superior portuguesa, nos termos do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, que
aprova o regime jurídico de reconhecimento de graus académicos e diplomas de Ensino
Superior, atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, devendo quaisquer
formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até à data de assinatura do contrato; 
c) Outros documentos comprovativos considerados relevantes para apreciação da
candidatura; 
d) Os cidadãos de estados terceiros devem entregar, até à data de início da bolsa, título de
residência válido ou estatuto de residente de longa duração, nos termos previstos na alínea
b), do n.º 1 do artigo n.º 14, do Regulamento n.º 137-A/2018, de 27 de fevereiro de 2018
(alteração ao Regulamento n.º 234/2012, de 25 de junho de 2012). 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para cics.nova@fcsh.unl.pt com
a Referência FCSH / CICS.NOVA / PTDC/SOC-SOC/29764/2017 / 1 BIPD. 

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Data limite de candidatura: 19 March 2021 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas 

Endereço:
Av. de Berna, 26 C 
Lisboa - 1069-061 
Portugal 

Email: cics.nova@fcsh.unl.pt 

Website: http://www.fcsh.unl.pt 
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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