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EDlTAL DO PROCESSO SE ETIVO 

BOLSA DE PÓS-DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAlS 

;·';0 ámbito do protocolo de cooperação entre a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), o Instituto de Estudos 

Políticos de Bordéus (IEP) e a : :mbaixada da França, tendo em vista o reforço do Programa de Pós

Graduação em Ciências Sociais, a Uni-CV faz público as condições de candidatura e seleção à bolsa de 

estudos para o Progama de Pós-doutoramento no IEP. O concurso é aberto a docentes/ investigadores da Uni

CV em regime de tempo integral na área das Ciências Sociais e Humanas. Este edital terá a vigência de 31 de 

Agosto a 23 de Setembro de 2015. 

1. Des rição: o Programa de Pós-doutoramento visa estimular os docentes/ investigadores a realizarem 

estágios em áreas específicas do seu interesse, tendo em vista a consolidação e atualização dos conhecimentos 

científicos. Este programa real izar-se-á no Instituto de Estudos Políticos (I EP), através dos seus centros de 

investigação (site http ://www.sciencespobordeaux.fr/fr/recherche/ lam.html). 

2. Condições de acesso: os candidatos ao programa de pós-doutoramento devem ser habilitados com grau de 

doutor na área das Ciências Sociais e Humanas, com pelo menos dois anos de serviço prestados à Uni-CV e 

domínio satisfatório da língua francesa (leitura. escrita e comunicação oral). 

3. Organização: as atividades de pós-doutoramento decorrem no IEP-Bordéus e têm a duração de quatro a 

seis meses presenciais. Durante esse período, os bolseiros participam em seminários, conferências, palestras e 

cursos em função do seu interesse de pesquisa. No final do estágio, o beneficiário do programa deve publicar 

um artigo científico e elaborar um relatório detalhado do estágio. 

4. Número de vagas: 2 (dois) 

5. Documentação exigida para a candidatura 

(a) Formulário de inscrição (disponível para ins rições online ou para impressão); 

(b) C urriculum vitae; 

(c) Diploma de doutoramento (cópia autent icada : 

(d) Históricos escolares de mestrado . d utoramento (cópias); 

(e) Carta de motivação; 

(f) Bilhete de identidade (cópia : 

(g) Uma fotografia tipo passe (3x4 . 
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6. Critérios de seleção 

A avaliação das candidaturas é realizada por uma comissão criada para o efeito, por despacho reitoral, com 

base nos seguintes critérios e ponderação: 

a) Mérito científico (produtividade científica) - 60 pontos 


b) Relevância da temática de investigação - 20 pontos 


c) Ser docente/investigador afeto ao curso de Ciências Sociai s - 20 pontos 


7. Benefícios 

Os candidatos selecionados beneficiam de: 

a) Uma passagem aérea ida/volta (Cabo Verde/França); 

b) Bolsa durante o período de estad", no lEP; 

c) Dispensa das atividades letivas nas condições definidas pelo despacho reitoral. 

8. Obrigações do bolsista 

a) Dedicar-se exclusivamente às atividades pr vistas no projeto e no plano de trabalho aprovadas durante 

a vigência da bolsa; 

b) Comunicar imediatamente à Uni-CV qualquer al teração relativa à descontinuidade do plano de 

trabalho ou da própria bolsa; 

c) Estabelecer o vínculo laboral com a UnÍ-CV por pelo menos três anos subsequentes à formação pós

doutoral. 


d) Publicar um artigo científico numa revista especiall/ada; 


e) Remeter à Uni-CV um relatório detalhado do estágio. 


9. Período de inscrição (candidatura): 31/08 a 23 /09/2015 

10. Endereço para envio da documentação 

Secretaria de Pós-graduação, Campus do Palmar jo. Praia, Santiago, Cabo Verde. C.P.: 379

Tel.: (00238) 3340-13 !. -mai!: ppg.csociais@adm .un icv.edu.cv 

Praia, 26 de Ag.ost de 20 ! 5. 


