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

Cargo/posição/bolsa: 
Bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito dos Projetos CROSS-MIGRATION: Current European
and Cross-National Comparative Research and Research Actions on Migration
(https://crossmigration.eu/) e GEARING ROLES - Gender Equality Actions in Research
Institutions to Transform Gender Roles ( https://gearingroles.eu/project/) do Grupo de
Investigação MIGRARE do Centro de Estudos Geográficos, IGOT, Universidade de Lisboa 

Referência: CEG_MIGRARE_BPD 

Área científica genérica: Geography 

Área científica específica: Human geography

Resumo do anúncio: 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito
dos Projetos CROSS-MIGRATION: Current European and Cross-National Comparative
Research and Research Actions on Migration (https://crossmigration.eu/) e GEARING ROLES -
Gender Equality Actions in Research Institutions to Transform Gender Roles (
https://gearingroles.eu/project/) do Grupo de Investigação MIGRARE do Centro de Estudos
Geográficos, IGOT, Universidade de Lisboa 

Texto do anúncio

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito
dos Projetos CROSS-MIGRATION: Current European and Cross-National Comparative
Research and Research Actions on Migration (https://crossmigration.eu/) e GEARING ROLES -
Gender Equality Actions in Research Institutions to Transform Gender Roles (
https://gearingroles.eu/project/) do Grupo de Investigação MIGRARE do Centro de Estudos
Geográficos, IGOT, Universidade de Lisboa nas seguintes condições:

Requisitos de admissão: A este concurso poder-se-ão candidatar doutorados em Geografia
Humana, com formação no domínio das Migrações Internacionais

O candidato a selecionar deve possuir os seguintes requisitos:

- Experiência anterior de colaboração em projetos de investigação internacionais no domínio
das migrações internacionais;

- Conhecimentos de inglês (fluência e rigor na expressão oral e escrita);

- Facilidade de expressão, oral e escrita, em língua portuguesa;

- Experiência na utilização do NVivo;

- Publicações sobre migrações e integração de imigrantes;

- Disponibilidade para trabalhar fora dos horários convencionais.

O Grupo de Investigação MIGRARE (Migrações, Espaços e Sociedades) está a desenvolver
projetos sobre migrações para a Europa e migrações intra-europeias de cidadãos de países
terceiros e mobilidade residencial internacional de cidadãos europeus.

Plano de trabalhos:

1. Projeto CROSSMIGRSATION

• Revisão da literatura sobre fluxos migratórios, com destaque para as migrações familiares.

• Colaboração na organização da conferência do projeto CROSSMIGRATION a realizar em
lisboa, nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2020.

• Colaboração nas atividades de disseminação dos resultados do projeto.

• Colaboração na redação de publicações com base nos resultados da investigação.

• Colaboração nas atividades de gestão do projeto.

2. Projeto GEARING ROLES
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• Recolha e análise de informação para a realização de auditorias de género em instituições
de ensino superior.

• Inventariação de boas práticas para a promoção da igualdade de género em instituições de
ensino superior.

• Realização de entrevistas.

• Colaboração na organização de workshops e grupos focais.

• Apoio nas tarefas de gestão do projeto.

• Colaboração na redação de publicações.

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação;
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. e
Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Lisboa - em vigor

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Estudos Geográficos do
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, sob a orientação científica da Professora
Doutora Maria Lucinda Fonseca

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto para
Dezembro de 2019, em regime de exclusividade. Valor do subsídio de manutenção mensal: O
montante da bolsa corresponde a €1509,80, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas
diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:

A avaliação será realizada com base nos seguintes critérios de avaliação:

- Curriculum vitae do candidato;

- Classificação do mestrado;

- Experiência anterior de colaboração em projetos de investigação internacionais no domínio
das migrações internacionais;

- Conhecimentos de inglês (fluência e rigor na expressão oral e escrita);

- Facilidade de expressão, oral e escrita, em língua portuguesa;

- Experiência na utilização do NVivo;

- Publicações sobre migrações e integração de imigrantes;

- Disponibilidade para trabalhar fora dos horários convencionais;

O júri pode, caso entenda necessário, convocar os candidatos para uma entrevista.

Composição do Júri de Selecção:

O júri de seleção das candidaturas da presente bolsa é composto pelos seguintes elementos:

Presidente do Júri: Maria Lucinda Fonseca, Professora Catedrática do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território;

1º Vogal: Alina Esteves, Professora Auxiliar do Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território;

2º Vogal: Jennifer McGarrigle, Professora Auxiliar do Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território.

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação
serão publicitados, através de lista ordenada publicada na página eletrónica do Centro de
Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (ceg@ulisboa.pt),
sendo os candidatos(as) notificados através de e-mail.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-
se aberto no período de 14 e 25 de outubro de 2019.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos:

a) Carta de motivação;

b) CV do candidato;

c) Certificado de habilitações;

f) Outros documentos considerados relevantes para a candidatura;

g) Declaração de prévio consentimento para comunicação por meios electrónicos (disponível
em www.ceg.ulisboa.pt).

As candidaturas deverão ser enviadas em suporte digital para o seguinte email:
ceg@campus.ul.pt

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Lisboa 
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Instituição de acolhimento: Centro de Estudos Geográficos 

Data limite de candidatura: 25 October 2019 
(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: Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa 

Endereço:
Centro de Estudos Geográficos - IGOT-ULisboa - Edifício IGOT - Rua Branca Edmée Marques 
Lisboa - 1600-276 Lisboa 
Portugal 

Email: ceg@campus.ul.pt 

Website: http://www.ceg.ulisboa.pt 
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Grau: Doutor em Geografia Humana, com formação no domínio das
Migrações Internacionais

Domínio científico: Geography
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Língua: English
Prioridade Elevada
Leitura: Excelente
Escrita: Excelente
Compreensão: Excelente
Conversação: Excelente

Língua: Portuguese
Prioridade Elevada
Leitura: Bom
Escrita: Bom
Compreensão: Bom
Conversação: Bom
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Domínio cient. genérico: Geography
Domínio cient. específico: Human geography
Anos de experiência: 1 ano
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