EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D

2 Bolsas de Iniciação à Investigação
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de duas Bolsas de Iniciação à Investigação no âmbito
da instituição de I&D CICS.NOVA: Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (UIDB/04647/2020),
financiada por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições:

Área Científica: Ciências Sociais

Requisitos de admissão: Condições necessárias:
a) Estar inscrito num curso técnico superior profissional, numa licenciatura, num mestrado
integrado ou num mestrado, ou ser licenciado e estar inscrito em curso não conferente
de grau académico integrado no projeto educativo de uma instituição de ensino superior,
desenvolvido em associação ou cooperação com uma ou várias unidades de I&D;
b) Não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações
possíveis, um período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido ou
interpolado;
c) Não ter sido já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta ou
indiretamente financiada pela FCT.

Os graus académicos obtidos em países estrangeiros necessitam de registo por uma Instituição
portuguesa, de acordo com o Decreto-lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, e a Portaria n.º 33/2019, de
25 de janeiro. A apresentação do certificado é obrigatória para a assinatura do contrato. Mais
informação poderá ser obtida em: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374

Plano de trabalhos: O(a) bolseiro(a) desenvolverá tarefas no âmbito do projeto YO&JUST Delinquência e Criminalidade Juvenis na Justiça Juvenil e Penal em Portugal
(SFRH/BPD/116119/2016).

BII 1: O(a) bolseiro(a) colaborará na implementação do programa de trabalhos do projeto (Atividade
8 – in-depth analysis and Court’s case studies) apoiando a organização e exploração de dados

quantitativos recolhidos sobre o movimento de processos tutelares educativos de dois Tribunais
Judiciais de 1.ª Instância. Nomeadamente,
a) Tratamento inicial e validação de informação estatística judicial organizada em base de
dados (Excel);
b) Transposição de corpus de dados do Excel para base a criar em IBM SPSS;
c) Tratamento da informação e análise estatística exploratória (descritiva) recorrendo ao
IBM SPSS de acordo com os objetivos da investigação.
d) Redação de documento com os resultados da análise exploratória realizada.

BII 2: O(a) bolseiro(a) colaborará na implementação do programa de trabalhos do projeto (Atividade
9 – in-depth interviews) apoiando a organização e exploração de dados qualitativos recolhidos em
entrevistas a stakeholders judiciais sobre os impactos da pandemia do Covid 19 na atividade dos
Tribunais Judiciais de 1.ª Instância e do sistema de justiça juvenil. Nomeadamente,
a) Identificação e recolha de normas de tratamento de informação de dados pessoais,
nomeadamente de dados pessoais sensíveis aplicados ao sector da Justiça Juvenil e
Justiça Penal;
b) Transcrição de entrevistas realizadas a operadores judiciários;
c) Tratamento inicial e anonimização da informação das entrevistas e análise de conteúdo
exploratória;
d) Organização de arquivo dos ficheiros das entrevistas;
e) Redação de documento com a análise crítica exploratória dos dados e resultados, de
acordo com os objetivos da investigação em curso.

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica), na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto;
Regulamento
de
Bolsas
de
Investigação
da
FCT,
disponível
em
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf
e
https://dre.pt/application/file/a/127230968

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CICS.NOVA – Centro Interdisciplina de Ciências
Sociais da NOVA FCSH, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, sob a orientação científica da
Professora Doutora Helena Serra e da Doutora Maria João Leote de Carvalho.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 1 mês, com início previsto a 1 de setembro de
2021.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €446,12€, conforme
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: Avaliação Curricular (A);
Carta de Motivação (B):
Parâmetros de avaliação
Pontuação

Peso relativo na
avaliação final

Método de avaliação

A

Avaliação curricular

50%

Adequação do perfil às
tarefas a desempenhar

B

Carta de Motivação

50%

Adequação do perfil às
tarefas a desempenhar

* Todos os parâmetros serão valorados numa escala de zero a vinte valores.

Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Helena Serra
Vogais efetivas: Maria João Leote de Carvalho e Patrícia Pereira
Vogal suplente: Cecília Delgado

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de 13 a 19 de agosto de 2021.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio da candidatura
acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, Carta de Motivação, certificado de
habilitações, declaração sob compromisso de honra de que não excede, comprovativo de inscrição
em curso conferente a grau, com a celebração do contrato de bolsa em causa, um período
acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido ou interpolado, e não foi já beneficiário de
qualquer outra bolsa de investigação direta ou indiretamente financiada pela FCT e outros
documentos comprovativos considerados relevantes.

No caso de graus académicos obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, é necessária a
apresentação do reconhecimento dos graus obtidos, de acordo com o DL Nº 66/2018, de 16 de
agosto; ou, em falta do reconhecimento no momento de candidatura, declaração sob compromisso
de honra de que fará esse reconhecimento antes da contratualização da Bolsa em caso de ser o/a
candidato/a selecionado/a.
As candidaturas deverão enviadas para o correio eletrónico cicsnova@fcsh.unl.pt com o assunto
“Verão com Ciência 2021 – YO&JUST”.

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, enviada por correio eletrónico a todos
os candidatos.

