
Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de Investigação (BI) para licenciado no 

âmbito do Financiamento Programático - UIDP/03127/2020, da Unidade de Investigação - Centro de 

Estudos Sobre a Mudança Socioeconómica e o Território – DINÂMIA’CET-Iscte - financiada por fundos 

nacionais através da FCT/MCTES e Coordenado no Iscte pelos Professores Fátima Suleman e Paulo 

Marques, nas seguintes condições: 

Área Científica: Economia  

Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação para licenciado. 

Requisitos de admissão:  

• Licenciatura na área das ciências sociais; 

• Proficiência da língua portuguesa falada e escrita; 

• Proficiência da língua inglesa falada e escrita; 

• Encontrar-se a frequentar um mestrado na área da Economia ou Métodos 

Quantitativos. 

Fatores de preferência:  

• No percurso formativo ter frequentado cursos de matriz interdisciplinar; 

• Conhecimento de métodos estatísticos e/ou econométricos; 

• Conhecimento de STATA e/ou SPSS; 

• Conhecimento de métodos qualitativos;  

• Interesse pela área da Economia Política; 

• Capacidade de iniciativa e de trabalho em equipa; 

• Capacidade de comunicação oral e escrita.  

Plano de trabalhos: O bolseiro será integrado na atividade da equipa do Observatório do Emprego 

Jovem. As tarefas a seu cargo, a desempenhar sob orientação dos Coordenadores do Observatório, 

incluem: 

• Preparação de bases de dados quantitativas e qualitativas; 

• Utilização de bases de dados nacionais e internacionais com vista a recolher informação 

estatística e qualitativa relevante sobre o mercado de trabalho português e europeu; 

• Compilação de estatísticas disponibilizadas por organizações internacionais;  

• Apoio na elaboração de relatórios; 

• Apoio na elaboração de policy briefs;  

• Apoio na organização de eventos e outras iniciativas públicas; 

• Apoio na criação do sítio na internet do Observatório do Emprego Jovem;  

• Gestão dos conteúdos do sítio na internet do Observatório do Emprego Jovem;  

• Apoio na prospecção/captação de oportunidades de financiamento para projectos de 

investigação e/ou estudos para o Observatório do Emprego Jovem.  

 



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. 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 24 meses, com início previsto em Setembro de 2020.  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 798 euros, conforme 

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

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

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

curricular e da carta de motivação, 2ª fase – entrevista aos candidatos seleccionados com base na 

avaliação curricular e da carta de motivação. 

Composição do Júri de Selecção:  

Professora Doutora Fátima Suleman, DINÂMIA’CET -Iscte (Presidente do Júri) 

Professor Doutor Paulo Marques, DINÂMIA’CET -Iscte (Vogal efectivo) 

Professora Doutora Ana Costa, DINÂMIA’CET -Iscte (Vogal efectivo) 

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 27 de Julho a 7 de Agosto de 2020. As candidaturas deverão ser apresentadas por carta de 

motivação, indicando no assunto a referência da bolsa a que se candidatam BI/06/2020 - 

DINÂMIA'CET- Iscte - nome do candidato), acompanhadas da seguinte documentação:  

• Documentos comprovativos de matrícula e inscrição num ciclo de estudos (mestrado) ou em 

curso não conferente de grau académico; 

• Certificados de habilitações comprovando os requisitos de admissibilidade - Para os graus 

académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira é obrigatória a 

apresentação do registo do reconhecimento do(s) grau(s) académico(s) e da conversão de 

classificação final para a escala de classificação portuguesa (até à formalização do contrato); 

• Curriculum vitae do candidato;  

• Carta de motivação; 

• Documento de Identificação e outros documentos considerados relevantes para a 

candidatura.  

Envio da documentação: A documentação deverá ser enviada para: dinamia@iscte-iul.pt indicando 

obrigatoriamente no assunto a seguinte referência: BI/06/2020 - DINÂMIA'CET- Iscte - nome do 

candidato). 

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