(BL177/2018_IST-ID)
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D
1 Bolsa de Pós-Doutoramento
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito do projeto RD0538 Skills and Technology, PTDC/IIM-ECO/4929/2014, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC),
nas seguintes condições:
Área Científica: Engenharia e Gestão
Requisitos de admissão: Doutoramento* em Engenharia e Gestão, participação anterior em projetos de
investigação, experiência em análise de bases de dados com formação avançada em metodologias econométricas.
*Candidatos que tenham obtido o grau no estrangeiro devem ter o grau registado ou reconhecido/Equivalência em
Portugal.
Plano de trabalhos: Determinar a forma como a tecnologia afeta carreiras ou qualificações, começando por
observar a duração do emprego. Estimar modelos econométricos de duração de emprego para grupos de
trabalhadores em sectores com diferentes níveis de intensidade tecnológica e de conhecimento e analisar a forma
como as durações de emprego diferem entre sectores. Estudar qual a influência que as qualificações têm na
duração do emprego e como essa influência muda entre sectores. Aplicação de diferentes modelos econométricos
e estratégias de identificação para obter resultados de estimação robustos e, quando a estrutura do problema
permitir, argumentar causalidade. Analisar influência da tecnologia e conhecimento no desemprego. Descrever
como a inovação influencia outros aspetos da carreira de um trabalhador, como a progressão dentro da empresa.
Caracterizar o historial dos trabalhadores, vendo como as complementaridades da tecnologia e conhecimento com
as qualificações afetam a duração do desemprego e os destinos dos trabalhadores após o desemprego, com
implicações de políticas relevantes.
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 CEG-IST | Centro de Estudos e Gestão, sob orientação científica
do Prof. Francisco Lima.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6 meses, com início logo que cumpridas as formalidades
burocráticas. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao final do projeto.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1.495,00, 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 selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular.
Composição do Júri de Seleção: Presidente do Júri: Rui Miguel Loureiro Nobre Baptista (número mecanográfico
4021); Vogal: Miguel Torres Preto (número mecanográfico 5105); Vogal: Joana Serra da Luz Mendonça (número
mecanográfico 5689).
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
15 a 26 de outubro de 2018.
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: cegist@tecnico.ulisboa.pt.

