Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação para Mestre

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação [BI/02/2019 – DINÂMIA-CET-IUL] no
âmbito do Projeto ‘SPLACH – Spatial Planning for Change’ (POCI-01-0145-FEDERT-016431), financiado por
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) através do Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização (COMPETE 2020) na sua componente FEDER e por Fundos Nacionais através da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia na sua componente OE. Os trabalhos de investigação serão desenvolvidos no
DINAMIA’CET-IUL (ISCTE-IUL), nas seguintes condições.

Área Científica: Economia ou outra disciplina de Ciências Sociais.

Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação (BI mestre).

Requisitos de admissão: Mestrado em Economia ou outra disciplina de Ciências Sociais.

Requisitos mínimos: a) Mestrado em áreas da Economia ou outra disciplina de Ciências Sociais relevantes para
a temática do projeto, com a classificação mínima de 15 valores; b) Dissertação de mestrado defendida com
classificação mínima de 16 valores; c) Licenciatura em ciências sociais com classificação mínima de 15 valores;
d) Conhecimentos de Excel; e) Capacidade de escrita de pequenos textos e de elaboração de relatórios; e)
Fluência em inglês falado/escrito.

Fatores de preferência: a) Experiência de investigação, em pelo menos uma das seguintes áreas: Economia da
Inovação, Políticas de Sustentabilidade ambiental, Economia do ambiente, Sociologia da Inovação; b)
Conhecimentos de SPSS; c) Experiência em recolha de informação através de entrevistas e questionários e
tratamento dos respetivos dados; d) Bons conhecimentos de métodos estatísticos; e) Interesse em prosseguir
investigação na área do projeto através de candidatura a bolsa de doutoramento.

Objeto de atividade: Integração na equipa do projeto SPLACH, contribuindo para a análise teórica e empírica
sobre a transição para a sustentabilidade do sistema alimentar, numa abordagem territorializada, incluindo as
práticas sociais dos atores-chave do processo (empresas estabelecidas, consumidores, técnicos e responsáveis
políticos). A atividade envolverá, nomeadamente, uma participação ativa na investigação empírica, apoio à
investigação em geral e difusão dos resultados.
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Plano de trabalhos: Participação em várias tarefas e etapas do projeto, a seguir discriminados. Levantamento e
análise de bibliografia e redação de sínteses de literatura. Preparação, organização e colaboração nas
entrevistas a empresas, consumidores, decisores políticos e instituições na área da pesquisa. Recolha de dados
estatísticos. Organização da base de dados estatísticos. Análise e tratamento estatístico dos dados recolhidos
nas entrevistas e outras fontes. Recolha e tratamento de informação em fontes documentais, designadamente
de legislação. Participação em estudos sobre políticas de sustentabilidade e políticas na área do setor primário
e alimentar. Apoio geral à execução do projeto, através da elaboração de relatórios e produção de textos sobre
os resultados obtidos. Colaboração na redação de ‘working papers’ e artigos científicos e outras formas de
disseminação de resultados.

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação; Regulamento de Bolsas de
Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no DINÂMIA’CET-IUL (ISCTE-IUL), sob a orientação da
Professora Doutora Isabel Salavisa.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto a 1 de Março de 2019, eventualmente
renovável no decurso da execução do projeto, nunca excedendo a duração do financiamento do Projeto.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980,00, conforme tabela de
valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).
Critérios de Avaliação: A seleção do Bolseiro basear-se-á nos seguintes critérios:
a)
b)
c)

Adequação do currículo do/a candidato/a ao perfil definido e aos objetivos da atividade.
Mérito do currículo académico e científico do/a candidato/a.
Preenchimento dos fatores de preferência.

A classificação dos candidatos será efetuada utilizando a seguinte formula: Total = 0.4 *A + 0.3 *B + 0.3 * C
em que:




A é a classificação entre 0 e 5 obtida na alínea a
B é a classificação entre 0 e 5 obtida na alínea b
C é a classificação entre 0 e 5 obtida na alínea c

Os candidatos poderão ser solicitados a realizar uma entrevista.
Composição do Júri de Seleção:
Prof.ª Doutora Teresa Marat-Mendes, DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL (Presidente do Júri)
Prof.ª Doutora Isabel Salavisa Lança, DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL
Prof.ª Doutora Maria de Fátima Ferreiro, DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL
Prof. Doutor Pedro Costa, DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL (membro suplente)
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Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão divulgados a todos
os candidatos por correio electrónico.

Reserva de Recrutamento: Aplica-se a reserva de recrutamento dos candidatos por ordem de classificação, em
caso de rescisão/desistência do(a) candidato(a) seleccionado(a).

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período
de 22 de Janeiro a 17 de Fevereiro de 2019. As candidaturas deverão ser apresentadas por carta de motivação
incluindo opcionalmente um plano individual de investigação futura, indicando no assunto a referência da bolsa
a que se candidatam (BI/02/2019 – DINÂMIA/CET-IUL), acompanhadas da seguinte documentação:


Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para o tipo de bolsa,
nomeadamente, certificados de habilitações;



Curriculum Vitae do candidato;



Fotocópia do Cartão de Cidadão;



Outros documentos considerados relevantes para a candidatura, incluindo cartas de recomendação.

Envio da documentação: A documentação deverá ser enviada para: dinamia@iscte-iul.pt indicando
obrigatoriamente no assunto a seguinte referência: BI/02/2019 – DINÂMIA/CET-IUL – nome do candidato.
Os candidatos serão notificados sobre a decisão final do concurso via correio eletrónico.

Mais informação disponível em http://dinamiacet.iscte-iul.pt/
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