EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D
Título: Bolsa de investigação destinada à realização de atividades de I&D por estudantes
inscritos num mestrado (1 Bolsa)
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa no âmbito do projeto ESCXEL – Rede
de Escolas de Excelência do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA), financiado
pelas Câmaras Municipais de Mação, Sardoal e Vila de Rei nas seguintes condições:
Área Científica: Sociologia
Requisitos de admissão:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Frequência atual no mestrado em Sociologia;
Licenciatura em Sociologia (média final superior a 14 valores);
Formação em análise de dados;
Plano de trabalho coincidente com a área de atividade do Projeto ESCXEL – Rede de Escolas
de Excelência, nomeadamente na área da caraterização territorial e educacional;
Ter experiência em investigação, em particular na elaboração de relatórios de diagnóstico na
área da educação;
Ter experiência académica ou profissional de participação em equipas de consultoria na área
da educação;
Ter experiência na elaboração de relatórios/ outros documentos de suporte à avaliação
situacional de escolas;
Valoriza-se a experiência de trabalho na área da educação, em particular ao nível dos
municípios.

Plano de trabalhos: Um dos eixos de ação do Projeto ESCXEL, enquanto parceiro de escolas e
de outros atores do panorama educativo, é o de investir no incentivo à melhoria continuada do
serviço prestado pelas escolas e comunidades locais no âmbito da educação, o que passa
também por uma melhor gestão estratégica que permita intervir em áreas prioritárias, tirando
o melhor partido dos recursos disponíveis.
Pretende-se que o futuro bolseiro do Projeto desenvolva no decorrer do seu processo educativo,
um conjunto de ações que visem responder ao anterior eixo de ação descrito, nomeadamente:
1. Construção de instrumentos preditivos de episódios de (in)sucesso escolar em escalas
temporais de curto e médio prazo;
2. Identificação de oportunidades/ameaças decorrentes desses modelos preditivos e que
possam influenciar as linhas estratégicas educativas dos Municípios/Escolas.
Objetivos a atingir:
1. Recolher e analisar dados de apoio ao planeamento, sobre escolas e redes de parcerias
educativas de âmbito territorial;
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2. Organizar e comunicar os resultados de investigação para apoio ao planeamento educativo,
à monitorização de resultados;
3. Colaborar na redação de relatórios de investigação, das publicações científicas e dos
documentos de disseminação dos resultados do projeto;
4. Colaborar na preparação, organização e trabalhos dos seminários e outros eventos de
disseminação e formação no quadro do projeto;
5. Participar nas reuniões entre a coordenação do Projeto ESCXEL e os Coordenadores/
Mediadores concelhios e demais recursos humanos dos Municípios e escolas da Rede;
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 CICS.NOVA da Nova, FCSH, com eventuais
deslocações aos Municípios que colaboram com o Projeto ESCXEL para reuniões e outros
eventos, sob a orientação científica do Professor Doutor David Justino.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em novembro de
2020. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 24 meses.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €798,00, pago
mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas
diretamente pela FCT, I.P. no País (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e
entrevista, com a respetiva valoração de acordo com a seguinte tabela.
Parâmetros de avaliação
1. Qualidade e pertinência do Plano de
Trabalhos a desenvolver no âmbito do Projeto
ESCXEL;
2. Classificação na licenciatura em Sociologia
Notas:
Muito Bom: 19-20 valores
Bom: 15-18 valores
Satisfatório: 11-14 valores
Sem Classificação: 1-10 valores
3. Ter experiência em investigação, em
particular na elaboração de relatórios de
diagnóstico na área da educação;
4. Ter experiência académica ou profissional
de participação em equipas de consultoria
na área da educação;

Peso relativo na
avaliação final

Método de
avaliação

20%

Avaliação do Plano
de Trabalhos

20%

Avaliação curricular

10%

Avaliação curricular

10%

Avaliação curricular
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5. Ter experiência na elaboração de relatórios/
outros documentos de suporte à avaliação
situacional de escolas;
6. Valoriza-se a experiência de trabalho na área
da educação, em particular ao nível dos
municípios
7. Motivação e projeto de desenvolvimento
pessoal na investigação

10%

Avaliação curricular

10%

Avaliação curricular

20%

Entrevista

Composição do Júri de Seleção:
Presidente do Júri – Professor Doutor David Justino
1º Vogal Efetivo – Doutora Liliana Pascueiro
2º Vogal Efetivo – Doutora Susana Batista
3º Vogal Suplente – Doutora Sílvia Almeida
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final afixada em local visível e público do
CICS.NOVA, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 28 de setembro a 12 de outubro de 2020.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos comprovativos e outros considerados
relevantes:
1. Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para o respetivo
tipo de bolsa, nomeadamente certificados de habilitações de todos os graus académicos
obtidos, com média final e com as classificações em todas as disciplinas realizadas;
2. Documento de reconhecimento do grau quando o grau académico foi obtido no estrangeiro;
3. Curriculum vitae do candidato;
4. Documento comprovativo de aceitação do candidato por parte da instituição onde
decorrerão as atividades de formação, garantindo as condições necessárias ao bom
desenvolvimento do trabalho;
5. Documento comprovativo de matrícula de inscrição no Mestrado em Sociologia da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
6. Documento que comprove o país de residência, título de residência ou outro documento
legalmente equivalente, quando aplicável;
7. Declaração do orientador assumindo a responsabilidade pelo programa de trabalhos;
As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período das 14:30 horas às
18:00 horas (horário de expediente) na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio ou
Av. de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa - Portugal
Tel.: + 351 217 908 300 Fax: +351 217 908 308
www.fcsh.unl.pt

email ao cuidado do Professor Doutor David Justino, indicando o nome do projeto para o qual
se está a candidatar.
Morada:
Colégio Almada Negreiros (CAN)
Universidade NOVA de Lisboa – Campus de Campolide
3.º piso – Sala 333
Email: cicsnova@fcsh.unl.pt
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