
O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), no quadro do 

programa de Bolsas Individuais Marie Skłodowska-Curie (H2020-MSCA-IF) promovido 

pelo Programa Quadro 'Horizonte 2020', aceita candidaturas, enquanto instituição de 

acolhimento, de cientistas sociais nas áreas de Antropologia Social e Cultural, Ciência 

Política, Economia, Geografia Humana, História, Psicologia Social e Sociologia cujos planos 

de trabalho se integrem no Programa de Investigação 2015-2020 - Sociedades em 

Mudança: Legados e Transformações e nas atividades desenvolvidas pelos seus Grupos de 

Investigação. 

O ICS-ULisboa é uma instituição universitária consagrada à investigação e à formação 

avançada em ciências sociais. A missão do ICS-ULisboa é estudar as sociedades 

contemporâneas, com especial ênfase na realidade portuguesa e nas sociedades e 

culturas com as quais Portugal tem relações históricas, quer no espaço europeu, quer 

noutros espaços geográficos. Essas atividades são realizadas num contexto interdisciplinar 

e a partir de 7 Grupos de Investigação. 

O ICS-ULisboa foi avaliado em 2014 com "Excelente" pelo painel internacional da FCT e 

oferece ótimas condições de trabalho (gabinete, e-mail e acesso à Internet, acesso à 

biblioteca e os seus recursos digitais), bem como, apoio financeiro à investigação e redes 

internacionais de pesquisa. 

O atual processo de pré-seleção, tendo o ICS-ULisboa como instituição de acolhimento 

(beneficiário), destina-se a avaliar as candidaturas apresentadas no âmbito das seguintes 

Ações Marie Skłodowska-Curie – Bolsas Individuais (IF):

· EF – European Fellowships

· GF – Global Fellowships

Candidaturas Bolsas 
Marie Skłodowska-Curie - Horizonte 2020
ICS-ULisboa – Instituição de Acolhimento

http://www.ics.ulisboa.pt/instituto/?doc=31809899620&ctmid=2&mnid=1&ln=p&mm=3
http://www.ics.ulisboa.pt/instituto/?doc=31809899620&ctmid=2&mnid=1&ln=p&mm=3
http://www.ics.ulisboa.pt/instituto/?doc=31809899620&ctmid=2&mnid=1&ln=p&mm=3


O Processo de candidatura deverá ser instruído com os seguintes documentos:

Curriculum Vitae detalhado;

Carta de Apresentação na qual sejam descritos os atuais interesses de 

investigação;

Um exemplar de duas publicações consideradas mais relevantes;

Proposta de projeto de investigação a desenvolver (máximo 1.500 palavras);

Duas cartas de recomendação de cientistas sociais, sendo um deles de uma 

instituição estrangeira;

Indicação do investigador, no ICS, responsável pelo acompanhamento do 

projeto a desenvolver.

Contatos:
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
Av. Prof. Aníbal de Bettencourt, n.º 9
1600-189 Lisboa
Portugal
Email: candidaturas@ics.ulisboa.pt

www.ics.ulisboa.pt

Data limite para submissão de candidaturas no ICS-ULisboa: 24 de agosto de 2016 para o 

endereço electrónico candidaturas@ics.ulisboa.pt

A notificação da decisão do ICS será feita a todos os candidatos até dia 5 de setembro de 

2016, por e-mail.

As Bolsas Individuais destinam-se a Investigadores de qualquer nacionalidade que tenham 

obtido o Grau de Doutor ou tenham pelo menos 4 anos de investigação a tempo inteiro.

Informações adicionais sobre as Bolsas Individuais MSC encontram-se disponíveis no 

Participant Portal.  

A data limite para submissão de candidaturas, no Participant Portal, é o dia 14 de setembro de 

2016 pelas 17h00, hora de Bruxelas. 

http://candidaturas@ics.ulisboa.pt
mailto:candidaturas@ics.ulisboa.pt
http://www.ics.ulisboa.pt/instituto/?ln=p&mm=1&ctmid=1&mnid=1&doc=
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-24981051-i7YbcZIevKSo8cEERrSRpS8Fyk0npcVAG2iWvUE9GU6YssrbZhTDmzLKBuzNAa8yyzvirFO1N4A54dEt1AKH4K0-Jj71zxYb8yrabGiQcLiLSS-l0uMaKdu0KZm6sMRclXPxKbVhcIzH9EphbMAm4MgzxnW&caller=%2Fcas%2Flogin#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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