Edital para atribuição de Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT)

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia a
decorrer no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) do Instituto Universitário de
Lisboa (ISCTE-IUL) - UID/SOC/03126/2013 nas seguintes condições:

Área Científica: Ciências sociais

Requisitos de admissão:
Os candidatos deverão possuir licenciatura numa área das ciências sociais e ter experiência em
atividades de C&T, nomeadamente na participação e/ou gestão de projetos e atividades de
investigação.

Condições preferenciais:
a) Bons conhecimentos de inglês.
b) Domínio de Microsoft Office, nomeadamente de Excel.
c) Elevada capacidade de organização e de comunicação interpessoal.

Plano de trabalhos: Apoio à gestão cientifica e financeira de projetos de investigação financiados por
fundos nacionais e internacionais, sediados no CIES-IUL.

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos
2010

e

Regulamento

de

bolsas

do

ISCTE-IUL.

Informação

detalhada

no

link:

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CIES-IUL, sob a orientação do seu Diretor,
Professor Doutor João Sebastião.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 7 meses e meio, com início previsto para 14 de
maio de 2018. O contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado dentro da vigência do
projeto/programa.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 745,00€ conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores)

Método de seleção: O processo de seleção será desenvolvido com base na avaliação curricular. Os
dois melhor classificados realizarão uma entrevista. O júri reserva-se o direito de não atribuir a bolsa
no caso de nenhum dos candidatos corresponder ao perfil pretendido.

Composição do Júri de Seleção: A seleção dos candidatos será efetuada por um júri constituído pelos
Professores Doutores João Sebastião, Patrícia Ávila e Renato Miguel do Carmo.

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados do
resultado final através de email.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de 06 a 20 de abril.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura
acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae pormenorizado e cópia dos Certificados
de Habilitações.
As candidaturas deverão ser enviadas por email, para concursos.cies@iscte-iul.pt, colocando no
assunto do email ‘Candidatura BGCT-L CIES 2018’.

Fontes de financiamento:
Apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC).

