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EDITAL 
Concurso para contratação de recursos humanos (2 Vagas) 

 
Resumo do anúncio 
A Associação Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social 
(CoLABOR), com financiamento do Programa Operacional Lisboa 2020, domínio 
Temático da Competitividade e Emprego, através do Fundo Social Europeu (FSE), tem 
aberto um concurso para a contratação de Recursos Humanos para o desenvolvimento 
de atividades no âmbito do seu plano de atividades. 
 
Procuram-se dois perfis específicos que visam reforçar o desenvolvimento das 
atividades previstas no âmbito do eixo da Proteção Social do CoLABOR, subdividido nas 
áreas da Segurança Social e Economia Social e Solidária.  
 
Referência: CoLABOR/01/2020 
 
Segurança Social – Avaliação de modelos de Segurança Social 
O investigador/a a admitir no âmbito desta referência deve ter conhecimentos sobre:  

• O Sistema de Segurança Social em Portugal e os seus subsistemas. 

• Diferentes tipologias de modelos, fontes de financiamento e reformas da 
Segurança Social. 

• Familiaridade com Orçamento, indicadores, e parâmetros de análise dos 
sistemas previdenciais de pensões. 

 
Espera-se ainda: 

• Forte aptidão para a investigação de carácter quantitativo, especialmente na 
construção de modelos estatísticos – experiência ou contacto com 
microsimulação será valorizada. 

• Proficiência em Stata ou R (de preferência em ambos) – conhecimentos em 
Python serão valorizados.  

 
Formação: Ciências Sociais ou outras áreas relevantes com uma forte componente 
quantitativa.  
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Referência: CoLABOR/02/2020  
 
Economia Social e Solidária – Sector Social 
O investigador/a a admitir no âmbito desta referência deve ter conhecimentos sobre:  

• O Sistema de Segurança Social em Portugal e os seus subsistemas.  

• A realidade do sector social, tanto na perspetiva das instituições (IPSS/ SCML) 
como da relação com a tutela ISS/MTSSS. 

• A Carta Social, legislação e instrumentos técnicos aplicáveis. 
 
Valoriza-se 

• Capacidade de iniciativa para criação de novos projetos e parcerias. 

• Experiência de intervenção nas áreas sociais. 
 
Formação: Licenciatura/Mestrado na área das Ciências Sociais – designadamente 
Serviço Social, Sociologia, Direito, Economia, etc. 
 
Requisitos de admissão: Ao concurso podem ser candidatos(as) nacionais, 
estrangeiros(as) e apátridas que sejam titulares dos graus requeridos em cada um dos 
perfis. O domínio falado e escrito da língua portuguesa é condição necessária de 
admissão. 
 
Candidatos com grau académico ou diploma estrangeiro devem apresentar os 
comprovativos do reconhecimento do grau académico, nos termos do Decreto-Lei nº. 
66/2018. Qualquer candidato(a) sem reconhecimento do(s) grau(s) pode ser admitido 
ao concurso, mas o júri não pode, durante o processo de avaliação das candidaturas:  

a) Reconhecer os graus do(a) candidato(a) e avaliar de acordo com a posse de tais 
graus qualquer candidato(a) que não tenha a respetiva habilitação reconhecida 
e devidamente registada.  

b) Dar equivalência, ou considerar válida, uma nota de um grau que não esteja 
reconhecido e devidamente registado.  

c) Utilizar a referida nota ou a sua conversão como parâmetro de avaliação, se esta 
não estiver reconhecida e devidamente registada.  

 
Dimensões de seriação dos candidatos: As candidaturas serão ordenadas com base em 
avaliação curricular e entrevista. A avaliação curricular dos(as) candidatos(as) obedece 
a três critérios: percurso académico (20%); atividade científica (40%) e experiência 
profissional (40%). Apenas serão contactados para entrevista as candidaturas que bem-
sucedidas na avaliação curricular.  
 
Em todos os critérios será tida em conta a adequação do perfil do candidato às 
competências que constam do edital e à agenda de investigação do CoLABOR. A 
frequência ou intenção de frequência de cursos superiores (Mestrado ou 
Doutoramento) em áreas temáticas consonantes com a agenda do CoLABOR será 
valorizada. 
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Plano de trabalhos: As atividades a desenvolver consistem no apoio à investigação e 
outras atividades de caráter científico, no âmbito do Plano de Atividades do CoLABOR.  
 
Composição do júri de seleção: Doutor Pedro Adão e Silva, Doutor Daniel Carolo, Doutor 
Luis Manso, Doutor Frederico Cantante e Doutor Tiago Santos Pereira. 
 
Notificação de resultados: Os resultados da avaliação serão comunicados a todos(as) 
os(as) candidatos(as) através de correio eletrónico. Esta comunicação será apenas 
indicativa do sucesso ou não sucesso da candidatura. 
 
Prazo de apresentação de candidatura: O concurso decorre entre 25 de novembro e 09 
de dezembro de 2020. 
 
Formalização de candidaturas: A formalização de candidaturas deve, obrigatoriamente, 
ser feita através do envio de uma carta de motivação acompanhada dos seguintes 
documentos: 

• Curriculum Vitae detalhado. 

• Cópia dos certificados de habilitações. 

• Cópia de comprovativos considerados relevantes.  
 
As candidaturas deverão ser remetidas durante o período de abertura do concurso por 
correio eletrónico para o endereço geral@colabor.pt. O título do email deve referir a 
que referência(s) corresponde(m).  
 
O CoLABOR promove a igualdade de oportunidades. 

mailto:geral@colabor.pt

