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Oferta de emprego 
 
 
2 vagas para 
Assistentes de investigação (f/m/d) 
Remuneração conforme a Convenção coletiva de trabalho para o serviço público dos 
Länder (EG 13 TV-L), 65% de uma posição de tempo inteiro. 
 
 
No âmbito do Centro de Pesquisa Colaborativa (SFB) 1482 Diferenciação hu-
mana na Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, abre-se a candidatura 
para duas vagas de doutoramento no subprojeto B04 “Ajudantes e destina-
tários de ajuda. Diferenciação humana entre triagem e solidariedade no Bra-
sil e em Portugal"(dirigido por Prof.ª Dr.ª Heike Drotbohm) no Instituto de 
Etnologia e Estudos Africanos a partir de 1 de julho de 2021 (com possibilidade 
de começar mais tarde). 
 
O projeto comparativo investiga os processos de categorização que ocorrem na 
interação entre pessoas ajudantes voluntárias da sociedade civil e pessoas 
beneficiárias de ajuda no Brasil e em Portugal. Reconstrói como, em face a discursos 
de crise específicos (a nível nacional), as diferenciações humanas explícitas e 
implícitas são traçadas no âmbito de um humanitarismo global: através da 
autosseleção de ajudantes e imigrantes, por exemplo, de acordo com o gênero e a 
religião; através de categorias jurídicas a nível estatal (como o estatuto de 
residência); através distinções de necessidades da sociedade civil (por exemplo, 
crianças e mulheres com necessidade de proteção); ou através de distinções de matiz 
afetivo. Além disso, o subprojeto também examina as consequências da 
categorização externa para a autoperceção das pessoas beneficiárias de ajuda e a sua 
categorização das pessoas ajudantes. Será identificado quais são as fronteiras de 
grupo e as distinções de necessidades que se solidificam no decurso dessas interações assimétricas e, 
inversamente, a quem é negada a concessão de ajuda. 
 
Com aproximadamente 30.500 alunos de 120 países, a Universidade Johannes Gutenberg de Mainz (JGU) é 
uma das maiores e mais diversas universidades da Alemanha; como universidade de investigação goza de 
reconhecimento mundial. 
 
As vagas serão preenchidas por quatro anos. São ocupadas em relação de emprego com 65% do nível salarial 
TV_L EG 13 / E13 TV öD.  
 
Tarefas 

- Desenvolvimento de um projeto de doutoramento sobre o tema 'Ajuda e Solidariedade' tendo em 
consideração os objetivos do subprojeto 

- Recolha e análise de dados; pesquisa de campo etnográfica em Portugal ou no Brasil 
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- Cooperação estreita com o outro subestudo 
- Apresentação dos resultados em conferências e publicações 
- Apoio na organização de eventos científicos (conferências, workshops, reuniões de trabalho) 
- Participação e contribuição nas atividades do SFB 1482 

 
Requisitos 

- Mestrado concluído (MA) em etnologia ou antropologia social e cultural 
- Interesses de pesquisa na área de cuidados, humanitarismo, solidariedade, ativismo 
- Primeiras experiências com pesquisa de campo etnográfica 
- Disponibilidade de realizar estadias de pesquisa em Portugal ou no Brasil por vários meses 
- Disponibilidade de trabalhar num contexto de pesquisa interdisciplinar e colaborativa 
- Conhecimentos muito bons de português, alemão e inglês. 

 
Acolhemos candidaturas de pessoas de todas as nacionalidades, grupos étnicos e pessoas com história mi-
gratória própria ou familiar. Além disso, a Universidade Johannes Gutenberg esforça-se por aumentar a pro-
porção de mulheres no campo académico e, portanto, está particularmente interessada em candidaturas de 
mulheres. As candidaturas de pessoas com deficiências graves receberão uma consideração preferencial se 
possuírem as mesmas qualificações. 
 
Envie a sua candidatura com os documentos habituais (carta de motivação, currículo juntamente com uma 
amostra de redação, por exemplo, tese de mestrado ou publicações e a indicação de duas pessoas como 
referência (não cartas de recomendação)) em formato digital (como um único ficheiro PDF) até 20 de junho 
de 2021  para  
 
Prof. Dr. Heike Drotbohm  
Institut für Ethnologie und Afrikastudien 
Forum 6 
JGU Mainz 
 
E-mail: drotbohm@uni-mainz.de 
 
 
 


