Bolsa de Investigação para Mestre
Projeto de investigação PTDC/ SOC-SOC/30734/2017
Medicamentos e suplementos alimentares em consumos de performance:
práticas sociais, contextos e literacia (ConPerLit)

O Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) do Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) abre concurso para atribuição de uma Bolsa
de Investigação para Mestre no âmbito do Projeto “Medicamentos e
suplementos alimentares em consumos de performance: práticas sociais,
contextos

e

literacia

(ConPerLit)”,

com

a

referência

PTDC/SOC-

SOC/30734/2017, 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, nas seguintes
condições:

Área Científica
Sociologia

Local Trabalho

O trabalho será realizado no CiiEM- Centro de Investigação Interdisciplinar
Egas Moniz e no CIES-IUL/ISCTE-IUL, sob a orientação científica da Doutora
Noémia Lopes.

Requisitos de Admissão


Mestrado em Sociologia ou noutras áreas das Ciências Sociais.



Competência metodológica e técnica sobre recolha e tratamento de
informação quantitativa e qualitativa.



Domínio falado e escrito das línguas portuguesa e inglesa.

Fatores Preferenciais


Interesse em desenvolver o doutoramento no âmbito do projeto;



Formação na área da sociologia da saúde;



Conhecimento e experiência na recolha e análise de dados qualitativos
e quantitativos;



Conhecimento e experiência na utilização de softwares de Análise de
Dados (SPSS; MaxQda);



Boa capacidade de comunicação, organização e de trabalho em equipa;
autonomia e sentido de responsabilidade.

Coordenação do Projeto:
Noémia Mendes Lopes (CIES-IUL, Egas Moniz, CRL, CiiEM)

Instituições co-Promotoras:
ISCTE-IUL, Egas Moniz, CRL, Universidade do Porto/Instituto de Sociologia

Prazo e Envio de Candidatura
24 de outubro a 13 de novembro de 2019.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio

de carta de motivação, redigida em língua portuguesa, acompanhada dos
seguintes documentos:


Curriculum Vitae pormenorizado,



Cópia dos certificados de habilitações (com as notas das unidades
curriculares discriminadas);



Outros documentos comprovativos considerados relevantes, incluindo
carta(s) de recomendação.

As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico, durante o período
do concurso, para o Gabinete de Comunicação e Planeamento do CIES-IUL
(concursos.cies@iscte-iul.pt), colocando no assunto do email: Candidatura
ConPerLit.

Candidaturas enviadas através de outro meio não serão consideradas.

Para mais informações consulte o Edital aqui.

