Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Gestão Ciência e Tecnologia
BGCT para o Serviço de Estatísticas Demográficas, do Departamento de
Estatísticas Demográficas e Sociais
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa BGCT no âmbito do projeto “População e
Migrações – estudo de métodos de estimação a aplicar às estatísticas das migrações internacionais”,
financiado por fundos provenientes do INE, IP, nas seguintes condições:

Área Científica:
Estatística.
Requisitos de admissão:
Licenciatura em Estatística Aplicada.
Fatores preferenciais:
Bons conhecimentos de aplicações informáticas (R, SPSS, Access) e conhecimentos de demografia.
Plano de trabalhos:
Num contexto de pertinência acrescida do fenómeno migratório e dos seus impactos na sociedade
portuguesa, o projeto de investigação pretende reforçar a qualidade em termos de cobertura, desagregação
geográfica e conteúdos informacionais, das estatísticas das migrações internacionais, por recurso a
métodos de estimação que apropriem e combinem as diferentes fontes de informação disponíveis.
Tarefa 1 - Revisão bibliográfica, nomeadamente a referente a projetos de investigação desenvolvidos no
âmbito do sistema estatístico europeu sobre estatísticas migratórias;
Tarefa 2 - Análise crítica das fontes de informação estatística e administrativa utilizadas nas estimativas
de população residente e nas estimativas de fluxos migratórios internacionais;
Tarefa 3 - Estudo de viabilidade da utilização de outras fontes administrativas potencialmente apropriáveis para fins estatísticos nesta área;
Tarefa 4 - Apresentação de métodos alternativos de estimação das componentes das migrações internacionais.
Legislação e regulamentação aplicável:
Lei nº40/2004, de 18 de agosto, republicada pelo Decreto-Lei nº 202/2012 de 27 de agosto (Estatuto do
Bolseiro de Investigação); Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP,
republicado em anexo ao Regulamento nº 326/2013 de 27 de agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação
do Instituto Nacional de Estatística, I.P.

Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido no INE – Instituto Nacional de Estatística em Lisboa, sob a orientação científica
da Diretora do Serviço de Estatísticas Demográficas do Departamento de Estatísticas Demográficas e
Sociais, Cláudia Conceição Mendes Antunes Pina.
Duração da(s) bolsa(s):
A bolsa terá a duração de 1 ano, com início previsto em 16 de junho de 2014,
com possibilidade de renovação até ao máximo de 6 anos.

Valor do subsídio de manutenção mensal:
O subsídio de manutenção será pago mensalmente através de transferência bancária e o montante da
bolsa será conforme a tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. (cf. Regulamento
de Bolsas de Investigação do INE).

Métodos de seleção:
As fases de seleção e respetiva ponderação na classificação final são:
1ª fase (30%) - Avaliação curricular
2ª fase (30%) – Avaliação Psicológica e Prova de Inglês
3ª fase (40%) – Entrevista Final de Júri

Todos os parâmetros serão valorados numa escala de 0 a 20 valores.
A não aprovação numa das fases (nota inferior a 9,500), pela ordem indicada, implica a não admissão à
fase seguinte.

Composição do Júri de Seleção:
Presidente:
Maria Leonor Miguéis Pereira | Diretora do Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais;
Vogais Efetivos:
1ª Vogal - Maria Madalena Martins Norte de Oliveira | Diretora Adjunta do Departamento de Recursos
Humanos (que substituirá a presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos);
2ª Vogal - Cláudia Conceição Mendes Antunes Pina | Diretora do Serviço de Estatísticas Demográficas do
Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais.
Vogais Suplentes:
1ª Vogal – Maria Emília Ferreira Vaz Saleiro | Diretora Adjunta do Departamento de Estatísticas
Demográficas e Sociais;
2º Vogal – Paulo Jorge Alberto Afonso | Técnico Superior do Departamento de Recursos Humanos.

Forma de publicitação/notificação dos resultados:
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida,
disponível para consulta no website do INE, sendo a/o candidata/o aprovada/o notificada/o através de correio
electrónico.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:
a) O concurso encontra-se aberto no período entre 30 de abril de 2014 e 15 de maio de 2014.
b) As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente por correio eletrónico, através do envio de
carta de motivação acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae; Certificado de habilitações
com a indicação da classificação de todas as disciplinas realizadas e a média final (no caso de a/o candidata/o
não conseguir obter o(s) certificado(s) com esta discriminação até ao termo do prazo de candidatura,
deve substitui-lo(s) por declaração da sua responsabilidade com o correspondente conteúdo, e em caso
de decisão de concessão de bolsa enviar à entidade financiadora, os certificados oficiais logo que deles
disponha); outros documentos comprovativos considerados relevantes.
c) As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para ine-recrutamento@ine.pt com a
referência BGCT/INE/DES/DM/2014 até dia 15 de maio de 2014.

