
 
 
 

Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) – para 

a conceção e desenvolvimento do Inquérito de Condições, 

Origens e Trajetórias (ICOT) da População Portuguesa 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) para a conceção e 

desenvolvimento do ICOT, que pretende obter informação sobre diferenças sociais em termos de condições de 

vida e avaliar em que medida essas diferenças estão associadas a origens e trajetórias das pessoas inquiridas e 

seus ascendentes, financiada pelo INE.,I.P., nas seguintes condições: 

 
Áreas Científicas 

Estatística, Matemática Aplicada, Ciência dos Dados ou áreas afins. 

   
Requisitos obrigatórios de admissão 

Estudantes inscritos/as num doutoramento nas áreas científicas acima indicadas, visando a consolidação da sua 

formação científica através do desenvolvimento de trabalhos de investigação conducentes à obtenção do 

respetivo grau académico integrados ou não em projetos de I&D. 

 
Requisitos específicos 

Detentor/a de licenciatura ou mestrado em Estatística, Matemática, Economia, Gestão ou em Engenharias, com 

uma forte componente nas áreas próximas da Estatística;  

Conhecimentos na área da Teoria da Amostragem; 

Experiência em R, Python e SQL. 

 

Perfil de competências 

Análise de informação e sentido crítico 

Relacionamento interpessoal 

Planeamento e organização 

Iniciativa e autonomia 

 

Plano de trabalhos 

O trabalho será desenvolvido no âmbito da conceção e desenvolvimento do ICOT, nomeadamente através de: 

• Estudo/revisão dos métodos de amostragem na área das famílias e benchmark com o que se faz noutros países 

em matérias semelhantes; 

• Preparação nos trabalhos de identificação de indícios de residência dos alojamentos por via da análise e 

exploração de diferentes bases de microdados administrativos; 

• Desenvolvimento de algoritmos e programação que permita atingir os objetivos pretendidos na operação 

estatística; 



 

 
• Desenho amostral; 

• Cálculo de ponderadores; 

• Elaboração de relatórios e avaliação de resultados. 

Local de trabalho 

O trabalho será desenvolvido no INE – Instituto Nacional de Estatística, em Lisboa, sob a orientação científica do 

Mestre Carlos José Neves Marcelo, Técnico Superior Especialista em Estatística, do Serviço de Metodologia, do 

Departamento de Metodologia e Sistemas de Informação. 

Duração da bolsa 

A bolsa terá a duração de 1 ano, com início previsto a 1 de outubro de 2020, com possibilidade de renovação, de 

acordo com o n.º 4, do artigo 4.º, do Regulamento de Bolsas do Instituto Nacional de Estatística.  

Valor do subsídio de manutenção mensal 

O subsídio de manutenção será de acordo com a tabela anexa ao regulamento de bolsa de investigação do INE: 

1.280€/mês durante 12 meses. 

Métodos de seleção 

As fases de seleção e respetiva ponderação na classificação final são:  

1.ª fase (70%) – Avaliação Curricular 

2.ª fase (30%) – Entrevista Final de Júri 

Os candidatos serão classificados na avaliação curricular com notas de 1 a 20, passando apenas à fase de 

entrevista os três melhores classificados.   

Composição do Júri de Seleção 

Presidente: 

Doutor Pedro José Ramos Moreira de Campos 

Vogais Efetivos:  

1.º Vogal – Mestre Carlos José Neves Marcelo 

2.ª Vogal - Doutora Maria da Graça Vieira Lopes de Magalhães 

Vogais Suplentes: 

1.º Vogal – Dr.ª Sílvia Patrícia Agapito Mina 

2.ª Vogal – Dr.ª Carla Sofia Farinha Marçal 

 
Forma de publicitação/notificação dos resultados 

O projeto de resultados da avaliação será publicitado, através de lista ordenada por nota final obtida, disponível 

para consulta na página do INE, sendo o/a candidato/a aprovado/a notificado/a através de correio eletrónico. 

Legislação aplicável 

Estatuto do Bolseiro de Investigação aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterada e republicada 

pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, tendo sido alterada pelos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16500/0471704724.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/20900/0623106231.pdf


 

 
233/2012, de 29 de outubro, Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro, Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho e Decreto-Lei 

n.º 123/2019, de 28 de agosto; Regulamento de Bolsas do Instituto Nacional de Estatística. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas 

As candidaturas deverão ser remetidas obrigatoriamente por correio eletrónico para ine-recrutamento@ine.pt com 

a referência BI/ICOT/DMSI/2020 até 20 de agosto de 2020. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de carta de motivação acompanhada dos seguintes 

documentos:  

 Curriculum Vitae;  

 Comprovativo de inscrição no doutoramento; 

 Certificado de habilitações (licenciatura e/ou mestrado) com a indicação da classificação de todas as 

disciplinas realizadas e a média final; 

 Outros documentos comprovativos considerados relevantes (comprovativos de ações de formação). 

 

 

 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/02000/0055500555.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/13000/0394703947.pdf
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/123/2019/08/28/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/123/2019/08/28/p/dre
mailto:ine-recrutamento@ine.pt

