
 
 

 

 

 
Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação para licenciado 

(BI/10/2021_CVTT) 
 
A ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS através da sua entidade associada Centro de Estudos Sobre 
a Mudança Socioeconómica e o Território (DINÂMIA’CET-Iscte), como entidade de suporte 
técnico e de coordenação científica, abre concurso para atribuição de (1) bolsa de investigação 
para licenciado no âmbito da operação com o código POAT-01-6177-FEDER-000071, designada 
por “Avaliação contrafactual dos apoios às empresas: cruzamento entre abordagens de 
inferência causal e de aprendizagem automática (Contrafactual-ML)”. O financiamento é 
assegurado pelo Fundo Europeu De Desenvolvimento Regional (FEDER). 
 
O concurso para a atribuição de bolsas é aberto nas seguintes condições: 
 
1. Área Científica: Economia; Políticas Públicas; Avaliação de Políticas.   
 
2. Requisitos de Admissão:  
Inscrição num mestrado nas áreas de Economia, Políticas Públicas ou áreas afins, (conforme 
Artigo 6º do Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
I.P. (Reg. n.º 950/2019). 
 
Os graus académicos obtidos em países estrangeiros necessitam de registo por uma Instituição 
portuguesa, de acordo com o Decreto-lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, e a Portaria n.º 33/2019, 
de 25 de janeiro. A apresentação do certificado é obrigatória para a assinatura do contrato. Mais 
informação poderá ser obtida em:  
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374 
 
3. Factores de preferência:  

a) Conhecimento/experiência de políticas públicas de apoio às empresas;  
b) Conhecimento/experiência de avaliação de políticas públicas, em particular de 

métodos de avaliação baseada na teoria;  
c) Alinhamento do projecto de dissertação de mestrado com os objetivos do projeto 

Contrafactual-ML; 
d) Domínio da língua inglesa. 

 

4. Plano de Trabalhos: 

a) Apoio à revisão sistemática da literatura sobre políticas de apoio às empresas 
b) Apoio à elaboração e validação das teorias da mudança das políticas sob análise 
c) Apoio à elaboração das questões de avaliação das diferentes políticas 
d) Apoio à elaboração de publicações académicas 
e) Apoio à preparação de eventos públicos e de relatórios do projeto 

 
5. Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, sucessivamente 
alterada pelos Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, Decreto Lei nº 233/2012, de 29 de 
outubro, Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e 



 
 

 

 

Decreto-Lei nº 123/2019 de 28 de agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P. 
nº n.º 950/2019 de 16 de dezembro de 2019 e Primeira alteração ao Regulamento de Bolsas de 
Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., n.º 643/2021 de 14 de julho de 
2021. Os modelos contrato de bolsa e de relatório final podem ser consultados em: 
https://www.dinamiacet.iscte-iul.pt/concursos   

 
6. Local de Trabalho e orientação científica: O trabalho será desenvolvido no Iscte – 
Instituto Universitário de Lisboa, sob orientação científica do Professor Doutor Ricardo 
Mamede. 

 
7. Duração da Bolsa: A Bolsa terá a duração de 9 meses (eventualmente renovável no 
decurso do projecto). 

 
8. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 835,98€ 
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas pela FCT, I.P. no País, 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), sendo paga mensalmente através de 
transferência bancária. Ao valor do subsídio acresce o seguro social voluntário 
correspondente, caso o/a candidato/a opte pela sua atribuição, bem como o seguro de 
acidentes pessoais. As bolsas serão pagas mensalmente, através de transferência bancária. 
 
 
9. Documentos de Candidatura                                                                                                                                                                                      

a) Carta de motivação, incluindo: referência ao mestrado em que está inscrito; 
adequação e relevância do seu perfil aos requisitos do concurso. 

b) Curriculum Vitae; 
c) Documento de Identificação e outros documentos considerados relevantes para a 

candidatura;  
d) Certificado(s) de habilitações com classificações obtidas nas disciplinas (os 

certificados estrangeiros só podem ser considerados válidos quando apresentado 
o seu registo de reconhecimento ou, em alternativa, quando apresentado o 
documento de reconhecimento/equivalência das habilitações estrangeiras às 
correspondentes habilitações portuguesas sendo que as respetivas classificações 
só podem ser utilizadas se oficialmente convertidas para a escala de classificação 
portuguesa pela DGES ou por uma instituição de ensino superior pública, mesmo 
que a escala estrangeira seja de 1 a 20 valores) 

e) Cópia do comprovativo de matrícula e inscrição em mestrado. 
 

10. Critérios de Avaliação: A seleção do Bolseiro basear-se-á nos seguintes critérios, por ordem 
decrescente de importância: 

a) Curriculum académico do/a candidato/a relevante para a área de abertura 
de concurso; 

b) Carta de motivação 
c) Entrevista (apenas aos candidatos selecionados pelo júri com base nos 

critérios a e b). 
 

https://www.dinamiacet.iscte-iul.pt/concursos


 
 

 

 

A classificação dos candidatos será efetuada utilizando a seguinte fórmula: 
Total: 0,70×A+0,20×B+0,10×C 

em que: 
A é a classificação entre 0 e 10 obtida no ponto 10.a; 
B é a classificação entre 0 e 10 obtida no ponto 10.b; 
C é a classificação entre 0 e 10 obtida no ponto 10.c. 

 

Serão selecionados para a entrevista os candidatos cuja soma nos critérios A+B seja igual 
ou superior a 14 valores. 

 
11. No caso da classificação total ser sempre inferior a 7 pontos, o júri poderá dar o concurso 
por encerrado e iniciar novo processo concursal. O júri reserva-se ainda ao direito de: 
a) convidar para a posição em apreço os/as candidatos/as melhor pontuados/as, seguindo a 
ordem estabelecida na lista de ordenação final, sempre que os/as candidato/as selecionados/as 
não cumprirem os requisitos para a formalização do contrato ou em caso de indisponibilidade, 
b) não atribuir as bolsas no caso de nenhum dos candidatos corresponder ao perfil pretendido. 
 
12. Composição do Júri:  
 
Professor Doutor Ricardo Mamede (Presidente do Júri) 
Professor Doutor Renato Pereira 
Professora Doutora Maria da Conceição Figueiredo 
  
13. Forma de Publicitação/Notificação: Os resultados finais da avaliação serão publicitados 
através de lista de admitidos e excluídos e lista de ordenação final, sendo todos os candidatos 
notificados por escrito, via correio eletrónico. O período de Audiência de Interessados decorre 
nos 10 dias úteis seguintes à comunicação dos resultados. 
 

14. 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).  

 

15. Prazo de Candidatura: o concurso encontra-se aberto de 11 de Novembro a 25 de 
Novembro de 2021.  

 

16. Envio da documentação: A documentação deverá ser enviada para: 
concursos.dinamiacet@iscte-iul.pt indicando obrigatoriamente no assunto a seguinte 
referência: BI_10_2021_CVTT_nome do candidato). 
 
Candidaturas enviadas através de outro meio não serão consideradas. 
 
Mais informação disponível: http://dinamiacet.iscte-iul.pt/  
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