Anúncio para atribuição de duas Bolsas de Gestão Ciência e
Tecnologia – BGCT – no âmbito dos Indicadores de Curto Prazo
de Serviços, no Departamento de Contas Nacionais
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de duas Bolsa BGCT no âmbito do projeto “Indicadores de Curto
Prazo”, financiadas por fundos provenientes da FCT/MEC.
Requisitos de admissão:

Licenciatura (ou grau superior) nas áreas científicas identificadas.
Domínio de packages informáticos, nomeadamente Access e Excel.
Bons conhecimentos de inglês.
Área Científica

Economia, Matemática Aplicada à Economia e Gestão, Matemática, Estatística e Finanças.

Plano de trabalhos:

O projeto de investigação desenvolve-se no domínio dos indicadores de curto prazo, com enfoque específico nos
sectores de atividade económica do Comércio a Retalho e dos Serviços, incluindo o estudo específico do
ajustamento de sazonalidade e de efeitos de calendário. A investigação deverá ser direcionada para o
desenvolvimento metodológico e de soluções operacionais para a medição da atividade do Comércio a Retalho e
dos Serviços, incluindo os respetivos índices de preço/deflatores. O trabalho desenrola-se num contexto de
elevado grau de heterogeneidade dos setores e as soluções visam aumentar a eficiência dos processos de
compilação estatística, garantindo a elevada qualidade dos resultados obtidos, no quadro legal e institucional do
Regulamento Europeu CE 1165/98 para os indicadores de curto prazo.
Atividade 1 – Estudo e acompanhamento do processo de compilação do índice de volume de negócios e emprego
no Comércio a Retalho e nos Serviços, tendo e vista a apresentação de propostas conducentes a aumentar a
eficiência do processo de produção dos índices, mantendo ou incrementado a qualidade e fiabilidade dos
resultados (redução de amostra, ciclo de produção, imputação de não respostas, análise e controlo de qualidade
com particular enfoque na análise de revisões);
Atividade 2 – Colaboração nos trabalhos de implementação da base 2015 dos índices de volume de negócios e
emprego no Comércio a Retalho e nos Serviços, procurando introduzir melhorias que visem melhorar a qualidade
dos resultados;
Atividade 3 – Investigação metodológica no domínio do índice de preços na produção de serviços, com vista à sua
plena implementação e divulgação;
Atividade 4 – Apresentação de propostas, incluindo a dimensão prática e operacional, para implementação e
produção corrente dos índices de preços na produção de serviços;
Atividade 5 – Investigação metodológica no domínio do ajustamento de sazonalidade e de efeitos de calendário,
com especial incidência no contexto do comércio a retalho (incluindo índices deflacionados).

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.
Local de trabalho:

O trabalho será desenvolvido no INE – Instituto Nacional de Estatística em Lisboa, sob a orientação científica da
Técnica Superior Especialista em Estatística, Regina Maria Agostinho Soares.
Duração da bolsa:

As bolsas terão a duração de 1 ano, com início previsto em junho de 2016, 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..
Métodos de seleção:

As fases de seleção e respetiva ponderação na classificação final são:
1ª fase (35%) – Provas de Conhecimentos Específicos e de Inglês
2ª fase (25%) – Avaliação Psicológica
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:
Pedro Miguel Guerreiro Oliveira, Diretor do Departamento de Contas Nacionais.
Vogais Efetivos:
1ª Vogal - Maria Madalena Martins Norte de Oliveira, Diretora Adjunta do Departamento de Recursos Humanos
(substituirá o presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos);
2º Vogal – Idílio Luís Freire, Diretor Adjunto do Departamento de Contas Nacionais.
Vogais Suplentes:
1º Vogal – Adelina Maria Saraiva Rodrigues Andrade, Diretora do Serviço de Indicadores de Curto Prazo;
2º Vogal – Paulo Jorge Alberto Afonso, Técnico Superior Especialista em Estatistica 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 eletrónico.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:
As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para ine-recrutamento@ine.pt com a referência
BGCT/FCT/DCN/ICP/2016 até 28 de abril de 2016.
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.

