(BL155/2017_IST-ID)
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D
1 Bolsa de Investigação para mestre
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de investigação para mestre no âmbito do projeto
Coordenação do Programa MIT Portugal MIT-P Gestão 2013, financiado por fundos nacionais através da
FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições:
Área Científica: Sociologia
Requisitos de admissão:
• Licenciatura e Mestrado em sociologia;
• Experiência profissional na área superior a 2 anos;
• Fluência da língua portuguesa e inglesa (ao nível de compreensão, escrita e oralidade);
• Formação introdutória em estatística, demografia, estudos de mercado e economia;
• Formação de métodos e técnicas de inquérito e entrevista;
• Conhecimento aprofundado de métodos e técnicas qualitativas e quantitativas
Plano de trabalhos:
• Realização de um questionário online aos estudantes atuais nos programas doutorais e mestrado
•
•
•

Condução de entrevistas a docentes e outros responsáveis
Condução de entrevistas a investigadores /participantes do MIT
Elaboração e apresentação de relatório de projeto.

Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação
Científica) e Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf )

Regulamento de Bolsas de investigação do

IST-ID.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de
Desenvolvimento (IN+)/Polo Taguspark do Instituto Superior Técnico, sob a orientação científica da Doutora Sílvia
Castro, Diretora Executiva do Programa MIT Portugal.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 4,5 meses, com início previsto a 16 de agosto de 2017. O
contrato de bolsa poderá ser renovado até ao termo do projeto.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980, conforme tabela de valores
das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ), sendo o modo
de pagamento da opção do Bolseiro por Transferência Bancária/Cheque.
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:
1 - avaliação curricular (pontuação de 1 a 20, sendo 20 o máximo): 50%;
2 - entrevista presencial (aos candidatos que no ponto 1 melhor satisfaçam os requisitos descritos neste edital):
50%.
Composição do Júri de Seleção: Doutora Sílvia Castro, Professor Doutor Carlos Santos Silva e Professor Samuel
Pedro de Oliveira Niza
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de e-mail do
Resultado Final da Avaliação.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de
7 a 21 de agosto de 2017.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos:
Formulário ID B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (www.ist-id.pt), Curriculum Vitae, certificado de
habilitações e carta de motivação, e deverão ser enviadas via email: bolsas@drh.ist.utl.pt
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