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 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Despacho n.º 7993/2018
Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e do 

ponto 2 do artigo 59.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário 
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 30 de 
junho, nomeio para Diretora do Departamento de Métodos Quantitativos 
para a Gestão e a Economia, Maria João Cortinhal.

15 de março de 2018. — A Reitora do ISCTE -IUL, Maria de Lurdes 
Rodrigues.

311544625 

 Despacho n.º 7994/2018
Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e do 

ponto 2 do artigo 59.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário 
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 30 de 
junho, nomeio para Diretora do Departamento de Recursos Humanos e 
Comportamento Organizacional do ISCTE -IUL, a Professora Doutora 
Ana Margarida Soares Lopes Passos.

4 de junho de 2018. — A Reitora do ISCTE -IUL, Maria de Lurdes 
Rodrigues.

311544747 

 Despacho n.º 7995/2018
Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e do 

ponto 2 do artigo 59.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário 
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 30 de 
junho, nomeio para Diretora do Departamento de Marketing Operações 
e Gestão Geral do ISCTE -IUL, a Professora Doutora Susana Maria dos 
Santos Henriques Marques.

8 de junho de 2018. — A Reitora do ISCTE -IUL, Maria de Lurdes 
Rodrigues.

311545046 

 Despacho n.º 7996/2018
Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e do 

ponto 2 do artigo 59.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universi-
tário de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 
30 de junho, nomeio para Diretor do Departamento de Ciência Política 
e Políticas Públicas do ISCTE -IUL, o Professor Doutor Luís Manuel 
Antunes Capucha.

29 de junho de 2018. — A Reitora do ISCTE -IUL, Maria de Lurdes 
Rodrigues.

311545143 

 Despacho n.º 7997/2018
Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e do 

ponto 2 do artigo 59.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário 
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 30 de 
junho, nomeio para Diretora do Departamento de Psicologia Social e 
das Organizações do ISCTE -IUL, a Professora Doutora Maria Luísa 
Soares Almeida Pedroso de Lima.

6 de julho de 2018. — A Reitora do ISCTE -IUL, Maria de Lurdes 
Rodrigues.

311545662 

 Despacho n.º 7998/2018
Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e do 

ponto 2 do artigo 63.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário 
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 30 de 
junho, nomeio para Diretora do CIS -IUL, a Professora Carla Marina 
Madureira de Matos Moleiro.

6 de julho de 2018. — A Reitora do ISCTE -IUL, Maria de Lurdes 
Rodrigues.

311545265 

 Edital n.º 770/2018

Abertura de procedimento concursal de seleção internacional para 
a contratação de doutorado(a) ao abrigo do artigo 23.º do Decreto-
-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017 
de 19 de julho.
I. Maria de Lurdes Reis Rodrigues, Reitora do ISCTE -IUL, torna 

público que por seu despacho de 30 de julho de 2018, se encontram 

abertos pelo prazo de 30 dias úteis contados do dia útil imediato ao da 
publicação do presente edital, concursos de seleção internacional para 
três (3) lugares de doutorados(as), para o exercício de atividades de 
investigação na área científica de Ciências Sociais e Humanidades.

As contratações são feitas na modalidade de contrato de trabalho a 
termo resolutivo incerto ao abrigo do Código do Trabalho, não podendo 
exceder o máximo de seis anos. Os concursos destinam -se, exclusiva-
mente, ao preenchimento dos lugares indicados, podendo ser feitos cessar 
até à homologação das respetivas listas de ordenação final de candidatos 
e caducando com a ocupação do lugar em oferta.

II. Legislação aplicável
1 — Os concursos regem -se pelas disposições constantes no Decreto-

-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 57/2017 de 19 de julho, que aprova um regime de contratação 
de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico 
em todas as áreas do conhecimento (RJEC), pelo Decreto Regulamentar 
n.º 11 -A/2017 de 29 de dezembro que regulamenta os níveis remunera-
tórios dos contratos, bem como pelo Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual.

2 — Os concursos são abertos ao abrigo do n.º 1 do artigo 23.º do 
RJEC para o desempenho das funções realizadas pelos(as) bolseiros(as) 
doutorado(as) que cumpram os requisitos de elegibilidade à data de 31 
de agosto de 2018.

III. Local de trabalho
O local de trabalho situa -se no ISCTE — Instituto Universitário de 

Lisboa, Av.ª das Forças Armadas, 1649 -026 Lisboa.
IV. Remuneração
A remuneração mensal a atribuir é a prevista no n.º1 do artigo 5.º 

do Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017 e na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 15.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, correspondente ao nível 33 da 
tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
31 de dezembro no valor ilíquido de 2 128,34 euros.

V. Requisitos de admissão a concurso
Aos concursos podem ser opositores (as) candidatos (as) nacionais, 

estrangeiros (as) e apátridas que sejam titulares do grau de doutor(a) e 
detentores (as) de um currículo científico e profissional que revele um 
perfil adequado a cada um dos lugares a concurso. Caso o doutoramento 
tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o 
mesmo tem de obedecer ao disposto no Decreto -Lei n.º 341/2007, de 
12 de outubro.

VI. Avaliação e método de seleção
1 — Nos termos do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 57/2016 a seleção 

realiza -se através da avaliação do percurso científico e curricular dos 
candidatos.

2 — A avaliação do percurso científico e curricular incide sobre a 
relevância, qualidade e atualidade dos contributos científicos dos/as 
candidatos/as, considerando -se:

a) A produção científica, tecnológica, cultural ou artística dos últimos 
cinco anos considerada mais relevante pelo candidato e associada à área 
temática a concurso;

b) As atividades de investigação desenvolvidas nos últimos cinco 
anos consideradas de maior impacto pelo candidato e associadas à área 
temática a concurso;

c) As atividades de extensão e de disseminação do conhecimento 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, designadamente no contexto da 
promoção da cultura e das práticas científicas, consideradas de maior 
relevância pelo candidato e associadas à área temática a concurso.

3 — O período de cinco anos a que se refere o número anterior pode 
ser aumentado pelo júri, a pedido do candidato, quando fundamentado 
em suspensão da atividade científica por razões socialmente protegidas, 
nomeadamente, por motivos de licença de parentalidade, doença grave 
prolongada, e outras situações de indisponibilidade para o trabalho 
legalmente tuteladas.

4 — Conforme estabelecido no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 57/2016, a fixação dos critérios de avaliação tem de obedecer aos 
seguintes princípios:

a) Ser explícitos quanto à forma de proceder à avaliação do percurso 
científico e curricular dos candidatos;

b) não adotar procedimentos meramente quantitativos, baseados em 
indicadores, na contagem de publicações, ou no cálculo dos seus fatores 
de impacto cumulativo;

c) Assumir que o conteúdo da produção científica é mais relevante que 
as métricas de publicação ou do que a entidade que a publicou;

d) Considerar a qualidade intrínseca do conteúdo científico da ati-
vidade, selecionada pelo candidato, que deve ser alvo de apreciação 
pelo júri;

e) Considerar a especificidade disciplinar.
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VII. Avaliação Curricular
1 — O método de seleção a utilizar é a avaliação curricular.
2 — O júri procede à avaliação curricular dos candidatos em obediên-

cia aos critérios adotados utilizando uma escala inteira de 0 a 100, sendo 
a classificação final obtida pela média das pontuações atribuídas por 
cada um dos elementos do júri.

3 — Os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 
70 pontos consideram -se aprovados em mérito absoluto, sendo os res-
tantes excluídos do processo concursal considerando o júri não serem 
detentores (as) de um currículo científico e profissional que revele perfil 
adequado ao lugar a concurso.

VIII. Classificação e ordenação final
A classificação final de cada candidato corresponde à pontuação obtida 

na avaliação curricular, cabendo ao júri elaborar a lista de ordenação 
dos candidatos aprovados com a respetiva classificação.

IX. Procede -se nos números seguintes à indicação dos lugares postos 
a concurso, de acordo com as Unidades de Investigação na qual os dou-
torados irão desenvolver as suas atividades de investigação.

X. Um lugar de doutorado para o exercício de atividade de investi-
gação no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE -IUL (CEI -IUL).

X.1 — Descritivo do lugar
X.1.1 Lugar 1 — Este lugar visa o desenvolvimento de atividades 

de investigação na área temática dos conflitos armados e da violência 
política em África, com o objetivo, em especial, de conceber e realizar 
projetos de investigação e estudos, publicar e disseminar resultados e 
análises, tanto no âmbito nacional como internacional, orientar teses e 
dissertações, e estabelecer parcerias e colaborações institucionais, sobre: 
sistemas políticos, conflitos armados, instabilidade e secessão nos países 
do Corno de África, designadamente no Sudão, Sudão do Sul, Somália e 
Eritreia, e processos de reconstrução estatais pós -conflito na sub -região. 
O lugar é aberto nos termos do n.º 1 do artigo 23.º do RJEC, tendo em 
consideração a bolsa com a referência SFRH/BPD/94261/2013.

Constituem requisitos de admissibilidade a este concurso a titularidade 
do grau de doutor em Relações Internacionais e Estudos Africanos e a 
experiência comprovada de investigação na área temática a concurso.

Em conformidade com o artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, o júri 
é constituído pelo Doutor Luís Nuno Valdez Faria Rodrigues, Professor 
Associado com Agregação do ISCTE -IUL e Diretor do CEI -IUL, que 
preside, e pelos Doutores Manuel João Mendes da Silva Ramos, Pro-
fessor Associado do ISCTE -IUL e Bruno César Santos Cardoso Reis, 
Professor Auxiliar do ISCTE -IUL.

X.2 Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação curricular adotados no âmbito dos lugares 

a concurso para o CEI -IUL são os seguintes:
A — Produção científica, tecnológica, cultural ou artística, nos últi-

mos cinco anos na área temática a concurso (45 %). Na avaliação deste 
critério ter -se -á em consideração as publicações científicas — artigos em 
revistas científicas indexadas, livros, capítulos em livros, working papers 
com revisão científica e atas de encontros científicos — comunicações 
em conferências, organização de eventos científicos nacionais ou in-
ternacionais, e prémios.

B — Atividades de investigação nos últimos cinco anos na área 
temática a concurso (45 %). Na avaliação deste critério ter -se -á em 
consideração a participação e/ou liderança de projetos de investigação, 
a participação em redes e parcerias (nacionais ou internacionais), a 
orientação de dissertações e teses académicas, a participação em júris 
de provas académicas, a participação em equipas editoriais, a revisão 
de publicações científicas e a participação em órgãos de coordenação 
ou gestão em instituições científicas.

C — Atividades de extensão, disseminação de conhecimento desen-
volvidas nos últimos cinco anos na área temática a concurso (10 %), 
designadamente: de promoção e monitorização da cultura e prática 
científicas; e de divulgação de conhecimento e resultados de pesquisa 
à sociedade, para públicos académicos e não académicos.

XI. Dois lugares de doutorados (as) para o exercício de atividades 
de investigação no Centro de Investigação e de Intervenção Social do 
ISCTE -IUL (CIS -IUL).

XI.1 — Descritivo dos lugares
XI.1.1 Lugar 2 — Este lugar visa o desenvolvimento de um plano 

de atividades de investigação e disseminação de conhecimento em 
Psicologia, designadamente no domínio da Comunidade, Educação e 
Desenvolvimento Social, com vista a aprofundar o conhecimento, a 
produção científica e a sua disseminação no domínio escolhido, incluindo 
a orientação de teses e dissertações; e com o objetivo de contribuir 
para reforçar as atividades de investigação e projeção internacional 
do CIS -IUL, nas diferentes vertentes do seu projeto estratégico, em 
particular no âmbito do grupo de investigação Community, Education 
and Development (CED). O lugar é aberto nos termos do n.º 1 do ar-

tigo 23.º do RJEC, tendo em consideração a bolsa com a referência 
SFRH/BPD/99616/2014.

Constituem requisitos de admissibilidade a este concurso a titulari-
dade do grau de doutor em Psicologia e a experiência comprovada de 
investigação na área temática a concurso.

Em conformidade com o artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
o júri é constituído pela Doutora Carla Marina Madureira de Matos 
Moleiro, Professora Auxiliar do ISCTE -IUL e Diretora do CIS -IUL, 
que preside, e pelas Doutoras Isabel Alexandra de Figueiredo Falcão 
Correia, Professora Associada com Agregação do ISCTE -IUL, e Sílvia 
Costa Agostinho da Silva, Professora Associada do ISCTE -IUL.

XI.1.2. Lugar 3 — Este lugar destina -se a desenvolver um plano de 
atividades de investigação e disseminação de conhecimento em Psicolo-
gia, designadamente no domínio da Psicologia Social, Ação Coletiva e 
Consumo, com vista a aprofundar o conhecimento, a produção científica 
e a sua disseminação no domínio escolhido, incluindo a orientação de 
teses e dissertações; e com o objetivo de contribuir para reforçar as 
atividades de investigação e projeção internacional do CIS -IUL, nas 
diferentes vertentes do seu projeto estratégico, em particular no âmbito 
dos grupos de investigação Health for All (H4A) e na linha temática 
de Sustainable Communities, Organizations and Places (SCOPE). O 
lugar é aberto nos termos do n.º 1 do artigo 23.º do RJEC, tendo em 
consideração a bolsa com a SFRH/BPD/103371/2014.

Constituem requisitos de admissibilidade a este concurso a titularidade 
do grau de doutor em Psicologia e a experiência comprovada de investi-
gação na área temática a concurso. Em conformidade com o artigo 13.º 
do Decreto -Lei n.º 57/2016, o júri é constituído pela Doutora Carla 
Marina Madureira de Matos Moleiro, Professora Auxiliar do ISCTE-
-IUL e Diretora do CIS -IUL, que preside, e pelas Doutoras Fernanda 
Paula Martins e Castro e Isabel Alexandra de Figueiredo Falcão Correia, 
Professoras Associadas com Agregação do ISCTE -IUL.

XI.2 — Critérios de Avaliação
Os critérios de avaliação curricular adotados no âmbito dos lugares 

a concurso para o CIS -IUL são os seguintes:
A — Produção científica, tecnológica, cultural ou artística, nos últi-

mos cinco anos na área temática a concurso (45 %). Na avaliação deste 
critério ter -se -á em consideração as publicações científicas — artigos em 
revistas científicas indexadas, livros, capítulos em livros, working papers 
com revisão científica e atas de encontros científicos — comunicações 
em conferências, organização de eventos científicos nacionais ou in-
ternacionais, e prémios.

B — Atividades de investigação nos últimos cinco anos na área 
temática a concurso (45 %). Na avaliação deste critério ter -se -á em 
consideração a participação e/ou liderança de projetos de investigação, 
a participação em redes e parcerias (nacionais ou internacionais), a sub-
missão de candidaturas a financiamento aprovadas e não aprovadas, a 
orientação de dissertações e teses académicas, a supervisão de estágios e 
bolsas, a participação em júris de provas académicas, a participação em 
equipas editoriais, a revisão de publicações científicas e a participação 
em órgãos de coordenação ou gestão em instituições científicas.

C — Atividades de extensão, disseminação de conhecimento desen-
volvidas nos últimos cinco anos na área temática a concurso (10 %), 
designadamente: de desenvolvimento de programas de intervenção e 
consultoria baseados na evidência; de divulgação de conhecimento e 
resultados de pesquisa à sociedade, para públicos académicos e não 
académicos; e de comunicação de ciência.

XII. Audiência prévia e homologação
1 — Das listas de candidatos admitidos e excluídos, bem como das 

listas de classificação final e ordenação dos candidatos, há lugar a audiên-
cia dos interessados, nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do 
Código do Procedimento Administrativo, procedendo -se à notificação 
dos interessados por mensagem de correio eletrónico.

2 — O processo de concurso poderá ser consultado pelos candidatos 
na Unidade de Recursos Humanos, nos termos indicados na notificação 
referida no ponto anterior.

3 — A deliberação final de cada júri é homologada pela Reitora do 
ISCTE -IUL, a quem compete também decidir da contratação.

XIII. Formalização da candidatura
1 — As candidaturas são formalizadas mediante requerimento diri-

gido à Reitora do ISCTE -IUL, solicitando a aceitação da candidatura 
e onde conste a indicação do concurso a que se candidata, designando 
claramente a Unidade de Investigação e o lugar ao qual se está a candi-
datar, identificação do candidato com nome completo, número e data do 
bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão, ou número de identificação 
civil, data de nascimento, residência e endereço de contacto, incluindo 
endereço eletrónico e contacto telefónico. No requerimento o/a candi-
dato/a tem de manifestar o seu consentimento para que as comunicações 
e notificações no âmbito do procedimento concursal possam ter lugar 
por correio eletrónico indicando o respetivo endereço (de acordo com o 
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modelo disponível em https://www.iscte -iul.pt/conteudos/iscteiul/quem-
-somos/trabalhar -no -iscteiul/990/concursos).

2 — A candidatura é acompanhada da seguinte documentação:
a) Documento comprovativo da titularidade do grau de doutor. No 

caso de titulares do grau de doutor/a obtido no estrangeiro, têm de apre-
sentar documento comprovativo do seu reconhecimento por instituição 
de ensino superior portuguesa, nos termos do disposto no Decreto -Lei 
n.º 341/2007, de 12 de outubro, devendo quaisquer formalidades aí 
estabelecidas estar cumpridas até à data do termo do prazo para a can-
didatura.

b) Carta de motivação, com uma extensão máxima de 1500 palavras, 
contendo:

i) reflexão sobre as atividades pertinentes para o presente concurso 
desenvolvidas nos últimos cinco anos e perspetivas futuras do trabalho 
a desenvolver;

ii) e reflexão sobre a adequação do candidato ao posto e às ativida-
des de investigação desenvolvidas no ISCTE -IUL, designadamente na 
Unidade de Investigação para a qual está a concorrer.

c) Um exemplar em formato eletrónico (pdf) do curriculum vitae 
detalhado, estruturado de acordo com os critérios de avaliação patentes 
no edital, devendo o candidato indicar até três publicações por ele con-
sideradas como mais relevantes na área temática a que concorre.

d) Um exemplar das publicações referidas na alínea anterior em 
formato eletrónico (pdf), ou em suporte papel.

3 — Caso o candidato pretenda candidatar -se a mais do que um lugar 
deve apresentar, sob pena de exclusão, candidaturas independentes a 
cada um dos lugares a que concorre.

4 — As candidaturas podem ser apresentadas em língua portuguesa 
ou inglesa e devem ser entregues, pessoalmente, durante o horário 
normal de expediente, ou remetidas por via eletrónica para o endereço 
ISCTE -DL57@iscte -iul.pt até à data limite fixada neste edital. Imedia-
tamente após a apresentação da candidatura por via eletrónica é emitida 
uma mensagem comprovativa da receção eletrónica da mesma.

5 — São excluídos da admissão ao concurso os candidatos que for-
malizem incorretamente a sua candidatura ou que não comprovem os 
requisitos exigidos. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer 
candidato, em caso de dúvida, a apresentação de documentos compro-
vativos das suas declarações.

6 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

XIV — Política de não discriminação e de igualdade de acesso
O ISCTE -IUL promove ativamente uma política de não discriminação 

e de igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato/a pode ser privi-
legiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de qualquer direito 
ou isento/a de qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, 
idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação 
económica, instrução, origem ou condição social, património genético, 
capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacio-
nalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, 
convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.

XV. Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o can-
didato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos 
devem declarar no formulário de candidatura, sob compromisso de honra, 
o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de 
comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos 
do diploma supramencionado.

30 de julho de 2018. — A Reitora, Maria de Lurdes Rodrigues.
311555155 

 Edital n.º 771/2018

Abertura de procedimento concursal de seleção internacional para a 
contratação de doutorado(a) para Projeto de investigação PTDC/
SOC -ANT/31675/2017, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 
29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017 de 19 de julho.
Maria de Lurdes Reis Rodrigues, Reitora do ISCTE -IUL, torna pú-

blico que por seu despacho de 31 de julho de 2018, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis contados do dia útil imediato ao da publica-
ção do presente edital, concurso de seleção internacional para um (1) 
lugar de doutorado(a), de nível inicial, para o exercício de atividades 
de investigação na área científica de Ciências Sociais, no Centro de 
Estudos Internacionais do ISCTE -IUL, no âmbito do Projeto com refe-
rência PTDC/SOC -ANT/31675/2017, financiado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, I. P. através de fundos nacionais, no âmbito do 

Projeto 3599 — Promover a Produção Científica, o Desenvolvimento 
Tecnológico e a Inovação.

A abertura do presente procedimento concursal decorre da decisão 
de financiamento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) do 
projeto intitulado “Os direitos sexuais e reprodutivos e as resistências 
culturais com base no género na África Ocidental: desigualdade, violên-
cia e ilegitimidade” (refª PTDC/SOC -ANT/31675/2017), apresentado 
pelo CEI -IUL, o qual prevê a contratação de um doutorado para o 
desempenho de funções de investigação científica durante o período 
de execução do mesmo.

Nos termos do artigo 6.º do DL n.º 57/2016, a contratação é feita na 
modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto ao abrigo 
do Código do Trabalho, com duração correspondente ao tempo de execu-
ção do projeto de investigação (período estimado em 36 meses), tal como 
previsto no termo de aceitação do financiamento da FCT, e cessa com o 
términus do projeto e/ou do respetivo financiamento. O concurso destina-
-se, exclusivamente, ao preenchimento do lugar indicado, podendo ser 
feito cessar até à homologação da respetiva lista de ordenação final de 
candidatos e caducando com a ocupação do lugar em oferta.

I. Legislação aplicável
1 — O concurso rege -se pelas disposições constantes no Decreto - Lei 

n.º 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 57/2017 de 19 de julho, que aprova um regime de contratação de 
doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em 
todas as áreas do conhecimento (RJEC), pelo Decreto Regulamentar 
n.º 11 -A/2017 de 29 de dezembro que regulamenta os níveis remune-
ratórios dos contratos, bem como pelo Código do Trabalho, aprovado 
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual.

2 — O concurso é aberto ao abrigo do artigo 20.º do RJEC e no 
respeito do contrato -programa celebrado entre a FCT e o ISCTE -IUL 
que rege a atribuição do financiamento.

II. Local de trabalho
O local de trabalho situa -se no ISCTE -Instituto Universitário de 

Lisboa, Av.ª das Forças Armadas, 1649 -026 Lisboa.
III. Remuneração
A remuneração mensal a atribuir corresponde ao nível 33 da tabela 

remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 31 de 
dezembro no valor ilíquido de 2 128,34 euros.

IV. Descritivo do lugar
Este lugar visa o desenvolvimento de atividades de investigação cientí-

fica na área temática dos direitos sexuais e reprodutivos e as resistências 
culturais com base no género na África Ocidental. Tem como objetivo, 
em especial, o desempenho das seguintes funções de investigação: 
a) Pesquisa e revisão de literatura científica de referência para o projeto; 
b) articulação com entidades locais (sobretudo guineenses e senegalesas) 
com vista à implementação das atividades de investigação; c) desenvol-
vimento de trabalho de campo, nomeadamente, recolha, tratamento e 
análise de dados, sobretudo através da aplicação de entrevista e definição 
de grelhas de análise; d) colaboração na preparação de artigos científicos; 
e) apoio a ações de planeamento, gestão e monitorização do projeto; 
f) atividades de apresentação e disseminação dos resultados.

V. Requisitos de admissão a concurso
1 — Ao concurso podem ser opositores (as) candidatos (as) nacionais, 

estrangeiros (as) e apátridas que que sejam titulares do grau de doutor e 
detentores de um currículo cientifico e profissional que revele um perfil 
adequado à atividade a desenvolver.

2 — Constituem requisitos de admissão ao presente concurso:
a) Titularidade do grau de doutor(a) em Antropologia, Sociologia 

ou Estudos Africanos. Caso o doutoramento tenha sido conferido por 
instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de obedecer ao 
disposto no Decreto -Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro.

b) Fluência em Português, Inglês e Francês.
c) Experiência comprovada de investigação na área temática a con-

curso.

3 — A experiência comprovada de investigação na área temática a 
concurso afere -se de acordo com os seguintes parâmetros: a) experiência 
de investigação mínima de dois anos após o doutoramento nas áreas de 
Igualdade de Género, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Multiliação 
Genital Feminina em contextos africanos, designadamente na África 
Ocidental; b) conhecimento da realidade social e cultural da Guiné-
-Bissau e/ou do Senegal; c) conhecimento mínimo em línguas locais; 
d) publicações científicas nas áreas referidas no alínea a); e) participação 
prévia em projetos de investigação com financiamento externo e em 
atividades de disseminação de resultados científicos.

VI. Formalização da candidatura
1 — As candidaturas são formalizadas mediante requerimento dirigido 

à Reitora do ISCTE -IUL, solicitando a aceitação da candidatura e onde 
conste a indicação do concurso a que se candidata, designando clara-
mente o Centro de Estudos Internacionais -IUL e o lugar ao qual se está 


