EDITAL
Sob proposta da Comissão do Programa Interuniversitário de Doutoramento em Sociologia (OpenSoc)
da ULisboa, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Évora e da Universidade do Algarve que
reúne professores e investigadores do Instituto de Ciências Sociais, do Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas, do Instituto Superior de Economia e Gestão (da ULisboa) do Instituto de
Investigação e Formação Avançada (EU), da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da (UNL) e da
Faculdade de Economia da (UAlg) registado pela Direcção-Geral do Ensino Superior com o número
R/A-Cr-33/2014, procede-se à publicação do Edital relativo à abertura do processo de admissão no
ano lectivo de 2014/2015:

Programa Interuniversitário de Doutoramento em Sociologia (OpenSOC)
Curso de 2014/2015
1. Número de Vagas
1.1. 30 vagas
2. Requisitos de admissão
2.1. São admitidos como candidatos à inscrição:
a) Titulares de grau de mestre ou equivalente legal em Sociologia ou qualquer área das ciências
sociais/humanas;
b) Excecional/, titulares de grau de licenciado ou equivalente legal, com currículo escolar ou
científico relevante na área acima referida, reconhecido pela Comissão do Programa,
atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos;
c) Excecional/, detentores de um currículo escolar ou científico reconhecido pela Comissão do
Programa como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos.
3. Processo de candidatura
3.1. Apresentação das candidaturas: Online no site https://ics.candidaturas.ulisboa.pt/cssnetics/page
Mais informações através do site
http://www.sociologia-opendoc.ulisboa.pt/
3.2. A candidatura deve ser instruída com os seguintes elementos:
a) Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições acima referidas;
b) Curriculum vitae actualizado, incluindo trabalhos publicados ou devidamente
documentados;
c) Proposta de projecto de investigação, seguindo o modelo FCT [Título; Ramo de

conhecimento/especialidade; Sumário (150 palavras); Estado da Arte (500 palavras);
Objectivos (300 palavras); Descrição detalhada, incluindo metodologia (1000 palavras);
Referências Bibliográficas (20 obras)], escrito em português, inglês, francês ou castelhano);
d) Carta de motivação, detalhando por que razões se deseja seguir o programa de estudos
e) Comprovante de pagamento do emolumento
f) Cópia do Cartão do Cidadão ou Passaporte.
4. Critérios de Selecção e Seriação

4.1. Os candidatos são seriados de acordo com a pontuação obtida no processo de selecção, baseada
no mérito individual. Consideram-se os seguintes critérios:
a) Classificações/notas académicas – 10% (licenciatura), 20% (mestrado)
b) Currículo vitae académico, científico e profissional – 20%
c) Avaliação de uma proposta de projecto de investigação (seguindo o modelo FCT*, escrito em
português, inglês, francês ou castelhano), assim como de uma carta de intenções, detalhando por que
razões se deseja seguir o programa de estudos – 20%

d) Uma entrevista – 25%
4.2. A Comissão do Programa de Doutoramento irá proceder à realização de entrevistas.
4.3. Os candidatos são seriados pela Comissão do Programa de Doutoramento, tendo em
consideração os seus curricula, a experiência profissional e a avaliação por entrevista.
5. Prazos
5.1. Candidaturas:1ª fase de 5 de Maio a 15 de Julho de 2014; 2ª fase até 15 de Setembro
de 2014
5.2. Afixação de resultados e eventual marcação das entrevistas (1ª fase): 21 de Julho de 2014
5.3. Entrevistas (1ª fase): 23 a 25 de Julho de 2014
5.4. Afixação de resultados (1ª fase): 28 de Julho de 2014
5.5. Prazo para reclamações (1ª fase): 28 a 31 de Julho de 2014
5.6. Afixação de resultados e eventual marcação de entrevista e reclamação (2ª fase): 16 a 17 de
Setembro de 2014
5.7. Matrícula e inscrição online ou presencial:18 a 22 de Setembro de 2014
5.8. Início das actividades académicas: 22 de Setembro de 2014
6. Emolumentos e Propinas
6.1. O emolumento a pagar pela candidatura é de 50 € (cinquenta euros) não havendo lugar à sua
devolução, caso o candidato seja excluído ou não seja seleccionado.
6.2. O valor da propina para o ano lectivo de 2014/2015 para os estudantes que não obtenham bolsa
da FCT ou de outras instituições públicas ou privadas é de €1375 (mil trezentos e setenta e cinco
euros)
6.3. A propina poderá ser paga através de Multibanco mediante referência criada para este efeito.
6.4. O pagamento das propinas pode ser feito em até um máximo de 5 prestações

Lisboa, 12 de Maio de 2014.
Universidade de Lisboa: Professor Doutor António Cruz Serra

Universidade Nova de Lisboa: Professor Doutor António Rendas

Universidade de Évora: Professora Doutora Ana Costa Freitas

Universidade do Algarve: Professor Doutor António Branco

