
 

 

O CIES-IUL abre concurso para um lugar de investigador/a auxiliar. O/A doutorado/a a 
contratar será enquadrado/a no funcionamento corrente do centro de investigação, mas terá 
autonomia de orientação e trabalho científico. Mais concretamente, espera-se que o/a 
investigador/a a contratar:  

  

a)            Integre projetos de investigação em curso. 

b)           Proponha e dinamize novos projetos de investigação. 

c)            Reforce a participação nas redes de investigação existentes e promova a constituição 
de novas redes. 

d)           Participe regularmente e organize encontros científicos. 

e)           Contribua para o aumento das taxas de publicação científica internacional do Centro.  

f)            Oriente teses de doutoramento. 

g)            Participe na formação de novas gerações de investigadores/as, facilitando a sua 
internacionalização. 

h)           Contribua para a auto-avaliação e orientação estratégica do Centro.  

  

Qualificações e Experiência  

  

Doutoramento em Sociologia.  

Domínios de especialização: Inovação, Trabalho, Emprego e Profissões 

  

Os candidatos deverão ter pelo menos três anos de experiência pós-doutoramento, incluindo a 
coordenação de projetos de investigação ganhos em concursos nacionais e internacionais, e 
produção científica relevante.  

  

  

Condições de Emprego  



  

Contrato Individual de Trabalho a termo certo em regime de exclusividade, com a duração de 
22,5 meses. O salário bruto corresponde ao Index 195 da carreira de investigação científica em 
Portugal (3.191,82€/mês + subsídio de alimentação), mas está sujeito às reduções 
recentemente impostas pelo Governo Português. 

  

Candidatura  

  

A candidatura deverá conter os seguintes documentos: Curriculum Vitae, cópia do(s) 
certificado(s) de habilitações e carta de motivação.  

  

As candidaturas poderão ser enviadas por e-mail para gcp.cies@iscte.pt (tendo por assunto a 
referência do anúncio: CIES-IUL/2013/1) ou por correio para:  

  

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) 

Edifício ISCTE, Av. das Forças Armadas 

1649-026 Lisboa 

Portugal  

  

Só serão consideradas as candidaturas recebidas até ao dia 8 de Maio de 2013. 

  

----------------------------- 

  

CIES-IUL is offering a position for an Assistant Researcher. The PhD to be recruited will be 
integrated into the current functioning of the research centre, but will enjoy full autonomy in 
terms of supervision and the scientific work. More specifically, the researcher recruited will be 
expected to perform the following tasks: 

  

a) Join research projects in progress. 

b) Propose and develop new research projects.  



c) Reinforce the participation in research networks that already exist and promote the 
construction of new networks. 

d) Participate in and organize scientific meetings.  

e) Contribute to increasing the centres’ international scientific publication rates.  

f) Supervise junior researchers' PhD theses.  

g) Participate in the training of a new generation of researchers and help to promote their 
internationalization. 

h) Contribute to the centre's self-evaluation procedures and the definition of its strategic 
guidelines.  

  

Qualifications and Experience   

  

PhD in Sociology 

Areas of specialization: Innovation, Work, Employment and Professions 

  

Applicants should have at least three years of post-doctoral experience, including the 
coordination of research projects won in national and international competitions and a good 
publication record.  

  

Conditions of Employment  

  

A fixed-term contract with exclusivity with the duration of 22,5 months. The gross salary is 
equivalent to point 195 on the pay scale for Portuguese scientific researchers (about 
3.191,82€/month + lunch allowance) but will get the reductions recently imposed by the 
Portuguese government. 

  

Applications 

  

To apply the candidates should provide the following documents: Curriculum Vitae, copies of 
their qualifications and a cover-letter stating their reasons for applying.  

  



Applications may be sent by e-mail to gcp.cies@iscte.pt (the subject line should include the 
vacancy reference: CIES-IUL/2013/1) or by post to:  

  

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) 

Edifício ISCTE, Av. das Forças Armadas 

1649-026 Lisboa 

Portugal  

  

Deadline for applications: May 8, 2013 

  

  

  

Gabinete de Comunicação e Planeamento 

Communication and Planning Office 

  

Avenida das Forças Armadas, Ed. I 

1649-026 Lisboa - Portugal 

Tel.: 210 464 018 / 192 

Fax: 217 940 074 

  

  

http://www.cies.iscte.pt/  

http://www.mundossociais.com/  

 

http://www.cies.iscte.pt/
http://www.mundossociais.com/

