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Centro de Investigação em Sociologia
Económica e das Organizações 

Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação 

no âmbito do Projeto CIRCLE‐MED/0001/2011 

  

Encontra‐se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do Projeto “Tacking 
Stock of CIRCLE experience: communication between scientists and stakeholders regarding adaptation to 
climate change” com a referência CIRCLE‐MED/0001/2011, financiado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, nas seguintes condições: 
  
1. Duração e Regime de Actividade: Duração de 7 meses, com início previsto para 15 de Março de 2012, em 
regime de exclusividade, conforme regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml) e regulamento de bolsas do SOCIUS – Centro de 
Investigação em Sociologia Económica e das Organizações.  
 
2. Objecto da Actividade e orientação: O trabalho permite a integração do bolseiro/a numa equipa 
internacional. Será solicitada a sua colaboração: a) na análise prévia de projetos científicos em ciências 
naturais; b) na organização e aplicação de um dispositivo de contactos; c) no tratamento e análise de dados 
qualitativos; d) na organização de bases de dados e) na produção de relatório. As tarefas a desenvolver em 
Lisboa estarão sob a coordenação científica da Professora Sofia Bento (SOCIUS/ISEG‐UTL). 
 
3. Critérios: Formação Académica em Ciências Naturais. Mestrado em Economia e Gestão da Ciência e 
Tecnologia. Intenções de prosseguir um Doutoramento em Sociologia da Ciência. 
 
4. Requisitos: Excelente capacidade de escrita; Excelente domínio do inglês; Experiência em actividades de 
investigação (revisão bibliográfica, entrevistas, análise de conteúdo); Disponibilidade para deslocações 
dentro do país.  
 
5. Remuneração: De acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela FCT. 
  
6. Documentos de Candidatura: As candidaturas deverão ser acompanhadas de Curriculum Vitae e cópia de 
Certificado de Habilitações. 
 
7. Data de início e de conclusão do prazo de concurso: As candidaturas deverão ser enviadas entre os dias 
21 de Fevereiro e 5 de Março de 2012 para SOCIUS – Rua Miguel Lupi, N.º 20 – Gabinete 203 – 1249‐078 
Lisboa, com a referência «Candidatura BI – Projeto CIRCLE». 
 


