
 

                  Anúncio para atribuição de 2 Bolsas de Investigação 

 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de duas Bolsas de Investigação [BI/07/08/2018 – 

DINÂMIA/CET-IUL] no âmbito do Projecto “Mobilisation of REsources for Public Engagement with 

science and technology (MORE_PE)” (referência PTDC/IVCCOM/0290/2014), financiado por fundos 

nacionais através da FCT/MEC (PIDDAC). O projecto visa analisar a forma como instituições científicas 

em Portugal, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Itália, Estados Unidos da América, Japão, China e Brasil, 

estão a comunicar e a envolver a sociedade nas suas actividades científicas. O projecto conta com 

colaborações com instituições em várias partes do globo com quem os investigadores selecionados irão 

trabalhar directamente. A recolha de dados nestes países encontra-se finalizada seguindo-se a fase de 

análise comparativa e análises nacionais. Os trabalhos de investigação serão desenvolvidos no 

DINÂMIA’CET-IUL (ISCTE-IUL), nas seguintes condições:  

 

Área Científica: Ciências Sociais/Comunicação de Ciência. 

 

Requisitos de admissão: a) Mestrado em Ciências Sociais e Humanas com a classificação mínima de 14 

valores; candidato (a)s com Mestrado noutra área adequada ao projecto poderão ser admitidos; b) 

Conhecimentos em métodos de análise quantitativos e/ou qualitativos; c) Fluência em inglês falado e 

escrito.  

 

Factores de preferência: a) Experiência de investigação adequada ao projecto; b) Bons conhecimentos 

de Excel, Word e PowerPoint; c) Bons conhecimentos em software (s) de análises quantitativas (SPSS 

e/ou R); d) Experiência em análise de dados; e) Participação (autoria ou co-autoria) em artigos 

científicos submetidos a peer-review; f) Elevado nível de independência e autonomia. 

 

Plano de trabalhos: Participação em várias tarefas e etapas do projecto a seguir descriminadas. 

Participação no work package ‘análise de dados’, incluindo na colaboração nas análises estatísticas 

quantitativas e na preparação de publicações, bem como, na realização de entrevistas a instituições 

científicas em Portugal e no Reino Unido. Apoio geral à execução do projecto por meio de elaboração de 

relatórios, apresentações em PowerPoint e textos de disseminação de resultados, bem como, apoio na 

organização da quarta reunião com os parceiros do projecto e da conferência internacional final do 

projecto que decorrerá no ISCTE-IUL. 

 

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 DINAMIA’CET-IUL, ISCTE – Instituto Universitário de 

Lisboa, sob a orientação científica da Doutora Marta Entradas. 



 

 

Duração das bolsas: As bolsas terão a duração de 3 meses cada, com início previsto a 15 de maio de 

2018, eventualmente renováveis no decurso da execução do projecto, nunca excedendo a duração do 

financiamento do Projecto. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 980 euros, conforme 

tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).  

 

Métodos de selecção: Os métodos de avaliação a utilizar serão os seguintes: 1ª fase – avaliação 

curricular, 2ª fase – entrevista aos candidatos seleccionados com base na avaliação curricular.  

 

Composição do Júri de Selecção:  

Doutora Marta Entradas - DINÂMIA’CET-IUL (Presidente do Júri) 

Professora Doutora Maria Eduarda Barroso Gonçalves - DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL 

Doutora Sandra Marques Pereira - DINÂMIA’CET-IUL 

Professora Doutora Ana Costa - DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL (Membro suplente) 

 

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).  

 

Apresentação das candidaturas:  

As candidaturas deverão ser apresentadas por carta de motivação, acompanhadas da seguinte 

documentação: 

 Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para o tipo de 

bolsa, nomeadamente, certificado de habilitações; 

 Curriculum vitae do candidato; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade. 

 

Prazo de candidaturas – O concurso encontra-se aberto até 9 de Maio de 2018. 

A documentação deverá ser enviada para: dinamia@iscte-iul.pt com o assunto: BI/07/08/2018 – 

DINÂMIA/CET-IUL – nome do candidato. 

Os candidatos serão notificados sobre a decisão final do concurso por correio electrónico. 

O não cumprimento dos requisitos indicados na candidatura será factor de exclusão à mesma. 

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