Concurso para atribuição de Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do
projeto “Business4SDGs: O Sector Privado e a Inovação para o
Desenvolvimento Sustentável”
Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina (CESA-CSG/ISEG-ULisboa)

Encontra-se aberto de 16 a 31 de Outubro de 2018 concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de
Investigação (BI) com a duração de 12 meses no âmbito do projeto de investigação “Business4SDGs: O Sector
Privado e a Inovação para o Desenvolvimento Sustentável”, co-financiado pelo Camões, I.P., e Fundação
Calouste Gulbenkian e acolhido institucionalmente pelo CEsA-CSG/ISEG-ULisboa.
Área Científica: Cooperação para o Desenvolvimento
Requisitos de admissão: Os/As candidatos/as têm que ter completado um Mestrado em Ciências Sociais,
preferencialmente na área de Cooperação e Desenvolvimento Internacional. Dar-se-á preferência a
candidato/as com conhecimento sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com uma forte
formação metodológica e interesse em prosseguir investigação nestes temas. Adicionalmente, espera-se que
os/as candidatos/as tenham experiência profissional no sector privado e/ou organizações da sociedade civil e
possuam bons conhecimentos em língua inglesa falada e escrita.
Plano de trabalhos: Sob a supervisão do investigador responsável, o bolseiro envolver-se-á nas seguintes
tarefas:
(1) Relatório sobre Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
(2) Relatório sobre Setor Privado e a Inovação para o Desenvolvimento Sustentável
(3) Criação de um benchmarking de boas práticas para Parcerias com o Setor Privado para a Promoção da
Inovação para os ODS
(4) Organização de um Seminário Internacional sobre Setor Privado, Inovação e ODS.
Legislação e regulamentação aplicável: A bolsa é atribuída ao abrigo do Estatuto do Bolseiro de Investigação
(Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto) e do
Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor.
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf)
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido preferencialmente no Centro de Estudos sobre África, Ásia e
América Latina, no Instituto Superior de Economia e Gestão, Rua Miguel Lupi, 20 em Lisboa, Portugal, em
regime de exclusividade, e sob a orientação científica do Prof. Luís Mah.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em Novembro de 2018, não
renovável.
Valor do subsídio de manutenção mensal: De acordo com a tabela de valores da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia para as Bolsas de Investigação no país, os/as Bolseiros/as receberão um subsídio de manutenção
mensal no valor de 980€ (inclui seguro de acidentes pessoais). Ao valor anterior acresce o subsídio para
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compensação dos encargos relativos à Segurança Social (Seguro Social Voluntário), sendo o valor contemplado
calculado com base no 1º escalão referido no artigo 36º do Decreto-Lei nº 40/89, de 1 de Fevereiro.
Métodos de seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
A.
B.
C.

Avaliação curricular - 30%
Carta de Motivação - 30%
Entrevista – 40%

Composição do Júri de Selecção:
Luís Mah, CEsA/ISEG-ULisboa - Presidente do Júri
Maria Hermínia Cabral, Fundação Calouste Gulbenkian
Rui Santos, CESO
Documentos de candidatura: As candidaturas deverão ser acompanhadas de uma Carta de Motivação e
Curriculum Vitae. Caso o júri considere necessário poderão ser solicitados outros documentos comprovativos
de cursos/formações/atividades profissionais realizadas.
Datas de início e conclusão do concurso: Os/As candidatos/as apresentam os seus requerimentos e
documentos comprovativos, de preferência em suporte digital, em formato de PDF, para o endereço de
correio eletrónico cesa@iseg.ulisboa.pt, devendo ser indicada em Assunto a referência Projeto Business4SDGs;
presencialmente na Rua Miguel Lupi, nº20 - 1249-078 Lisboa - Portugal, durante o horário de expediente; ou
por via postal para a mesma morada. Quando remetidas por via postal, o correio tem de ser registado, com
aviso de receção, expedido até ao último dia do prazo de abertura do concurso, o qual se fixa em 10 dias úteis
após publicação deste Aviso.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos/as os/as candidatos/as serão notificados/as da
decisão final de seleção por e-mail com recibo de entrega da notificação. A lista de candidatos admitidos e
excluídos bem como a lista de classificação final são publicitadas na página eletrónica do CEsA
http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/.
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