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Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento (doutor) no âmbito do projeto 
“Memories, cultures and identities: how the past weights on the presente-day intercultural relations in 
Mozambique and Portugal”, a cargo do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade – 
Universidade do Minho. 
 
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento para doutor, com 
base no CECS – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, no 
quadro do projeto “Memories, cultures and identities: how the past weights on the presente-day 
intercultural relations in Mozambique and Portugal?”, financiado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia e pela Aga Khan Development Network. 
 
Requisitos de admissão:  
Doutoramento em Ciências da Comunicação, Estudos Culturais, ou áreas afins. 
 
Objetivo:  
Realizar trabalhos de investigação científica e de gestão no quadro do projeto. 
 
Plano de trabalhos:  
O(a) Bolseiro(a) desempenhará atividades no âmbito da organização e desenvolvimento técnico-
científico do projeto “Memories, cultures and identities: how the past weights on the presente-day 
intercultural relations in Mozambique and Portugal”, nomeadamente:  
 
- Apoio à coordenação científica do projeto; 
- Apoio na realização de trabalho de campo;  
- Coordenação dos processos de recolha, tratamento e análise de dados (impressos, 

fotográficos e audiovisuais) junto de museus moçambicanos e portugueses; 
- Coordenação dos processos de recolha de informação sobre as cinematografias 

moçambicana e portuguesa; 
- Coordenação da recolha e tratamento de dados sobre manuais escolares de história, 

moçambicanos e portugueses; 
- Preparação dos guiões dos grupos focais; 
- Organização e produção de reuniões de grupos focais; 
- Redação de relatórios do projeto e de artigos resultantes da investigação; 
- Outras tarefas de apoio ao desenvolvimento do projeto. 

 
Legislação e regulamentação aplicável:  
Lei nº40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) na sua redação 
atual e Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor 
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt) 



 
 

 
 

Local de trabalho:  
O trabalho será desenvolvido nas instalações do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 
Universidade do Minho, e noutros locais necessários à execução do plano de trabalhos, sob a 
coordenação do Professor Doutor Moisés de Lemos Martins. 
 
Duração da bolsa:  
Duração de 12 (doze) meses, eventualmente renovável pelo período de vigência do projeto, exercida 
em regime de exclusividade nos termos do artigo 22º do Regulamento de Bolsas de Investigação da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P 
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT.pdf). 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal:  
O montante da bolsa a receber será de 1495€. O montante da bolsa é pago mensalmente através 

de transferência bancária. 

O bolseiro tem ainda direito ao reembolso do Seguro Social Voluntário, pelo 1º escalão. 

 
Processos e critérios de seleção:  
O processo de seleção será desenvolvido com base na avaliação curricular (AC) e, caso o júri entenda 
necessário, realizando entrevista (E) aos três candidatos mais bem classificados na AC. Caso não 
haja entrevista, a classificação final será igual à classificação obtida na AC. Os critérios, e respetivas 
ponderações, para cada um dos métodos indicados (AC e E) são, em seguida, discriminados: a 
Avaliação Curricular (AC) terá uma ponderação de 60%, distribuída pelos seguintes parâmetros: AC1) 
Avaliação do perfil académico/curriculum vitae do candidato (ponderação de 50%); AC2) Experiência 
relevante para a execução das tarefas descritas no plano trabalhos (ponderação de 50%). A Entrevista 
(E) terá uma ponderação de 40%, distribuída pelos seguintes parâmetros: E1) Avaliação da experiência 
profissional demonstrada pelo candidato relevante para o exercício de funções na vaga a concurso 
(ponderação de 50%); E2) Competências interpessoais, aferindo a motivação para o desempenho das 
funções e o sentido crítico do candidato (ponderação de 50%). 
Serão valorizados na apreciação destes critérios os seguintes aspetos: experiência de investigação no 
âmbito da comunicação intercultural, museologia, educação, cinema; experiência de participação em 
projetos de investigação; experiência de integração em equipas de projetos de investigação coletivos 
na qualidade de bolseiro(a) de gestão ou de investigação; experiência documentada no que respeita 
à realização de trabalho de campo, nomeadamente na realização, tratamento e análise de entrevistas 
e grupos focais. 
O júri poderá não atribuir a bolsa se a qualidade das candidaturas for inferior ao perfil pretendido (75 
pontos). 
 
Composição do júri de seleção: 
Prof Doutor Moisés de Lemos Martins (presidente) 
Profª Doutora Rosa Cabecinhas (vogal efetivo) 
Profª Doutor Luís Cunha (vogal efetivo) 
Doutora Isabel Macedo (vogal suplente) 
 
 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT.pdf


 
 

 
 

Forma de publicitação/notificação dos resultados:  
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, 
afixada em local visível e público da Universidade do Minho, sendo os candidatos notificados através 
de e-mail. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: 
O concurso encontra-se aberto no período de 15 a 30 de janeiro de 2019. 
 
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de motivação 
acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado; cópia dos certificados de 
habilitações de licenciatura, mestrado e doutoramento; comprovativos de experiência profissional; 
duas cartas de referência. A falta de algum dos documentos exigidos na candidatura é motivo de 
exclusão. 
 
As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico (não são aceites mensagens com mais 
de 2 Mb), durante o período do concurso, para cecs@ics.uminho.pt. (colocar obrigatoriamente no 
assunto do email: CulturesPast&Present/BPD-Doutor2018/1) ou pelo correio para a seguinte 
morada: 
 
Universidade do Minho | Instituto de Ciências Sociais 
Centro de Estudo de Comunicação e Sociedade 
Resposta ao anúncio para bolseiro no projeto “Memories, cultures and identities: how the past weights 
on the presente-day intercultural relations in Mozambique and Portugal”. 
Campus de Gualtar 
4710-057 Braga 

mailto:cecs@ics.uminho.pt

