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Anúncio para atribuição de até 14 Bolsas de Iniciação científica 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de até 14 Bolsas de Iniciação à 
Investigação (BIC/03/2020) para estudantes inscritos pela primeira vez num 1.ºciclo do 
ensino superior ou em mestrado integrado, no âmbito do Apoio Especial "Verão com 
Ciência" financiado pela FCT e pela DGES, intitulado: Iniciação à avaliação 
contrafactual de políticas e programas”, Coordenado no Iscte pelo Professor Ricardo 
Paes Mamede, nas seguintes condições: 

Área Científica: Ciências Sociais 

Tipo de bolsa: Bolsas de Iniciação à Investigação (BIC)  

Requisitos de admissão:  

• Alunos de Licenciatura ou Mestrado Integrado em Economia, Gestão, Finanças, 
Ciência Política, Políticas Públicas e áreas afins 

• Disponibilidade a tempo inteiro  
• Formação de base em estatística e em métodos de regressão 
• Proficiência da língua portuguesa falada e escrita 
• Boa compreensão de língua inglesa escrita 

 

Fatores de preferência:  

• Interesse pela avaliação de políticas e programas 
• Interesse pela investigação científica 
• Experiência de trabalho em equipa 

 

Plano de trabalhos: Os bolseiros começarão por frequentar uma Escola de Verão de 
duas semanas sobre métodos estatísticos de avaliação contrafactual de impacto de 
políticas, após a qual são envolvidos num projecto de investigação aplicada.  

Os bolseiros serão divididos por grupos de três ou quatro elementos, procurando 
assegurar a diversidade de formações de base e de níveis de ensino. Os grupos 
desenvolverão tarefas distintas mas relacionadas. Para o efeito, os grupos serão 
emparelhados segundo uma lógica de aprendizagem cruzada, onde cada par de 
grupos trabalhará diferentes sistemas de incentivos recorrendo à mesma família de 
métodos ou a mesma política recorrendo a famílias de métodos distintas. O projecto 
específico de cada bolseiro consiste na análise de uma dada dimensão de impacto da 
política, dentro da tarefa geral que cabe ao grupo a que pertence. As tarefas a 
desempenhar por cada grupo nas várias fases do projecto são: 

1) Tratamento dos dados e análise exploratória. Dois grupos farão análise estatística 
descritiva e outros dois grupos explorarão os dados visualmente, cada par de grupos 
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para tipos de incentivos diferentes. Os dois tipos de análise serão feitos em 
coordenação e complementaridade. 

2) Aplicação dos métodos aos dados da política. Cada grupo será responsável pela 
implementação de um método de avaliação, procurando especificações de modelos, 
realizando testes placebo, estatísticas de balance e análises de sensibilidade. 

3) Elaboração dos relatórios de projeto. Cada grupo produzirá o seu relatório, cabendo 
a cada bolseiro a elaboração de um capítulo específico. 

4) Apresentação e discussão dos resultados. Todos os bolseiros apresentarão e 
discutirão os resultados do seu trabalho em sessão pública. 

 

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-Iscte, do Iscte – 
Instituto Universitário de Lisboa. 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto em Julho 
de 2020.  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 412€ 
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, apenas se se justificar. 

Composição do Júri de Selecção:  

Professor Doutor Ricardo Mamede (Presidente do Júri) 
Professora Ana Cristina Costa (vogal) 
Dr. António Simões (vogal) 

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 12 a 24 de Julho de 2020. As candidaturas deverão 
ser apresentadas por carta de motivação, indicando no assunto a referência da bolsa 
a que se candidatam BIC/03/2020 - DINÂMIA'CET- Iscte - nome do candidato), 
acompanhadas da seguinte documentação:  
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• Documentos comprovativos de matrícula e inscrição no 1.ºciclo do ensino su-
perior ou em mestrado integrado; 

• 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: BIC/03/2020 - 
DINÂMIA'CET- Iscte - nome do candidato). 

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