Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação - Doutor (BI)
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa Investigação para
Doutor [BI/03/2017 – DINÂMIA/CET-IUL] no âmbito do Projecto “Mobilisation
of REsources for Public Engagement with science and technology (MORE-PE)”
(referência PTDC/IVCCOM/0290/2014), financiado por fundos nacionais
através da FCT/MCTES (PIDDAC). O projecto visa analisar a forma como
instituições científicas em sete países europeus e nos EUA estão a comunicar
e a envolver a sociedade nas suas actividades de investigação. Foi recolhida
informação quantitativa nos países parceiros sobre as actividades de
comunicação pública institucional e recursos disponíveis nas unidades de
investigação, através de estudos nacionais representativos. A/O assistente de
investigação pós-doc estará essencialmente envolvida(o) na análise estatística
destes dados e na preparação de artigos científicos. Este projecto de
investigação é desenvolvido pelo DINÂMIA’CET-IUL (ISCTE-IUL), nas seguintes
condições:
Área
Científica:
Quantitativos

Ciência

Sociais

e

Humanas/Estatística/Métodos

Requisitos de admissão: a) Doutoramento em Ciências Sociais e
Humanas/Comunicação/Métodos
Quantitativos;
candidato(a)s
com
Doutoramento e/ou experiência e formação noutra área adequada ao projecto,
poderão ser admitidos); b) Experiência em análises quantitativas; c) Fluência
em inglês falado e escrito.
Fatores de preferência: a) Experiência de investigação adequada ao projeto;
b) Conhecimentos e experiência em análises estatísticas e métodos
quantitativos, de preferência em estudos comparativos; c) Experiência em
análises de dados com SPSS e/ou R; d) Elevado nível de independência e
autonomia; e) Bons conhecimentos de Excel, Word and Power Point; f)
Contribuição (autoria ou co-autoria) para artigos científicos; c) Experiência
formação em Comunicação de Ciência poderá ser uma mais valia, mas não é
um requisito essencial.
Plano de trabalhos: O/A investigador(a) estará envolvido (a) no work package
‘análise de dados’ incluindo na combinação de base de dados dos vários
países; na criação dos codebooks nacionais; na análise estatística de dados; na
preparação de artigos científicos para submissão em revistas internacionais de
alto impacto; na organização e participação de reuniões do projecto; na
apresentação de resultados em conferências internacionais; no apoio geral à
execução do projeto por meio da elaboração de relatórios, e redação de textos

sobre os resultados obtidos e outras formas de disseminação de resultados
incluindo recomendações do projeto.
Haverá a possibilidade de permanência por curtos períodos na London School
of Economics (LSE) (co-coordenador do WP) para discussão de análises.
Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação
Científica - Lei nº 40/2004, de 18 de Agosto, alterada e republicada pelo DL
n.º 202/2012, de 27 de agosto e atualizado com o DL n.º 233/2012, de 29 de
outubro, com a Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro e o DL n.º 89/2013 de 9 de
julho; Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia,
I.P.
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT.pdf)
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no DINÂMIA’CET-IUL, ISCTE
– Instituto Universitário de Lisboa, sob a orientação científica da Doutora
Marta Entradas.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em
1 de Outubro de 2017. O contrato de bolsa poderá ser renovado no decurso da
execução do projeto.
Valor do subsídio de manutenção mensal: 1495 euros - O montante da
bolsa corresponde à tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela
FCT, I.P. no País (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
Métodos de selecção: Os métodos de avaliação a utilizar serão os seguintes:
1ª fase – avaliação curricular, 2ª fase – entrevista (em língua inglesa) aos
candidatos seleccionados com base na avaliação curricular.
Composição do Júri de Selecção:
Doutora Marta Entradas, (Presidente do Júri), DINÂMIA’CET-IUL
Prof.ª Doutora Maria Eduarda Barroso Gonçalves, DINÂMIA’CET-IUL
Doutora Sandra Marques Pereira, DINÂMIA’CET-IUL
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da
avaliação serão publicitados, através de lista ordenada pela nota final obtida,
por notificação através de correio electrónico.
Apresentação das candidaturas:
As candidaturas deverão ser apresentadas por carta de motivação,
acompanhadas da seguinte documentação:
 Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições
exigíveis para o tipo de bolsa, nomeadamente, certificado de
habilitações;
 Curriculum vitae do candidato;






Exemplo de uma contribuição (autoria ou co-autoria) para artigo
científico (de preferência ilustrando as competências de análise da (o)
candidata (o));
Fotocópia do cartão de cidadão;
Outros documentos considerados relevantes para a candidatura.

Prazo para apresentação de candidaturas – 17 de setembro de 2017
A documentação deverá ser enviada para: dinamia@iscte.pt
Os candidatos serão notificados sobre a decisão final do concurso via correio
electrónico.
Mais informação disponível em http://dinamiacet.iscte-iul.pt/

