
 

 

 
 

Concurso para Bolsas de Investigação 
(Gabinete de Estudos e Estratégia)  

 
 
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia abre concurso para atribuição de uma bolsa de Investigação no 

âmbito do Gabinete de Estudos & Estratégia nas seguintes condições: 

Duração e Regime de Atividade: Duração de 12 (doze) meses, eventualmente renovável, até ao máximo de 5 

anos, com início previsto para Novembro de 2014, em regime de exclusividade, conforme regulamento de bolsas 

da FCT, disponível em http://www.fct.pt. 

Objecto de Atividade: O Gabinete de Estudos e Estratégia é a unidade da FCT que fornece análise estratégica 

baseada em evidência para apoio ao processo de formulação de políticas de Investigação e Inovação (I&I) e de 

programas, assim como apoia a avaliação ex-ante, ex-post e a análise de impacto. 

O concurso que agora se abre para atribuição de uma bolsa de investigação na área da análise de impacto (impact 

assessment), incluindo análise contrafactual e qualitativa, de programas de financiamento e de políticas públicas 

visa nomeadamente a colaboração em (i) estudos de análise de impacto de programas e de políticas ; (ii) 

realização de estudos considerados pertinentes para a prossecução da missão da FCT; (iii) participação em 

publicações, artigos e relatórios enquadrados no contexto nacional, europeu (União Europeia) e internacional 

(OCDE) (iv) participação na organização de eventos para a divulgação e incremento do conhecimento sobre o 

sistema de Investigação e Inovação e Espaço Europeu de Investigação. 

Orientação Científica: Luísa Henriques – Coordenadora do Gabinete de Estudos & Estratégia (GE&E). 

Perfil do Candidato e Critérios de Seleção: Os candidatos deverão obedecer às seguintes condições: 

i) Doutoramento em Economia, Sociologia, Economia e Sociologia da Inovação, Políticas Públicas, 

ou áreas afins; 

ii) Domínio da língua inglesa; 

iii) Capacidade de trabalho em equipa e de comunicação e de relacionamento interpessoal; 

iv) Capacidade de trabalhar sobre pressão. 

Condições preferenciais 

i) Experiência de trabalho em ambiente internacional; 

ii) Experiência prévia na realização de estudos sobre políticas públicas. 

Remuneração: De acordo com a tabela de valores das Bolsa de Investigação no país (€1495/mês). 

Documentos de Candidatura: Carta de Motivação, Curriculum Vitae e contactos de dois supervisores anteriores 

como referências. A documentação deverá constar num único documento PDF a enviar por correio eletrónico com 

o assunto "Bolsa de Investigação – GE&E” para o endereço gabinete.estudos@fct.pt .  

Métodos de Seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: CV, carta de motivação e 

recomendações (45%). Os melhores candidatos serão entrevistados (55%). 

Composição do Júri de Seleção: Presidente: Doutora Luísa Henriques, Coordenadora do Gabinete de Estudos e 

Estratégia da FCT. Membros: Prof. Ricardo Pais Mamede, ISCTE-IUL, Prof. A. Bernardes, Assessor do Conselho 

Diretivo da FCT, Suplentes Maria João Corte Real (Universidade de Lisboa), Doutor Alexandre Caldas, Técnico 

Superior FCT 

Forma de Publicitação/notificação dos resultados: Os resultados da avaliação serão enviados a todos os 

candidatos por correio eletrónico. 

Data de início e de conclusão do Prazo do Concurso: 10/10/2014 até 10/11/2014. Não serão consideradas 

candidaturas enviadas após o termo do período e a FCT enviará um e-mail a confirmar a receção da candidatura. 
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