Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação (BI)
para Licenciado, no âmbito do Projeto de Investigação Refª POCI-01-0145-FEDER032259, com a designação “TWINE – Co-creating sustainable Tourism & WINe
Experiences in rural areas” nas seguintes condições:

Fonte

de

Financiamento:

Programa

Operacional

Competitividade

e

Internacionalização (POCI) na sua componente de Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER), e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), na sua
componente de fundos nacionais do Orçamento de Estado.

Área Científica: Turismo, Marketing e Comunicação.

Requisitos de admissão:
- Os previstos no art.º 13º do Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do IPV,
publicado em diário da República n.º 188, 2ª série, de 25 de setembro de 2015.
- Licenciatura em Turismo, Marketing ou Comunicação.

Condições preferenciais:
Preferencialmente o candidato deve ter experiência de investigação ou conhecimento
na área de turismo, boas capacidades de comunicação e fluência em língua portuguesa
e inglesa oral e escrita, domínio de ferramentas informáticas como Excel e SPSS.
Valorizar-se-á também a experiência em relações públicas e organização de eventos. O
candidato deve ter flexibilidade de horários, possuir iniciativa, ambição e motivação
para trabalhar em equipa e deslocar-se de forma autónoma (pelo que será obrigatório
possuir carta de condução e carro próprio).

Objetivo da Atividade: Investigação em Enoturismo.

Plano de Trabalho: O bolseiro terá como tarefas principais a pesquisa em base de
dados, recolha de dados no terreno especificamente sob a forma de inquérito e

entrevista, inserção dos dados em softwares de análises de dados, colaboração no
tratamento dos dados, colaboração em tarefas várias de natureza administrativa, na
redação de documentos de carácter científico em português e inglês e colaboração na
disseminação dos resultados.

Legislação e Regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto, alterada e
republicada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei
nº 89/2013 de 9 de julho (Estatuto do bolseiro de Investigação Científica);
Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do Instituto Politécnico de Viseu,
publicado por despacho n.º 10713/2015, no DR, 2ª Série N.º 188 de 25/09.

Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto Politécnico de Viseu sob
orientação da Prof. Doutora Maria Lúcia de Jesus Pato e coorientação da Prof. Doutora
Cristina Maria de Jesus Barroco Novais e Prof. Doutora Carla Maria Alves da Silva
Fernandes, podendo temporariamente decorrer em entidades parceiras do projeto.

Duração da bolsa e regime de atividade: A bolsa terá a duração de 12 meses com
início previsto em julho de 2019.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa é de 752,38€, conforme
tabela de valores das bolsas anexa ao Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do IPV,
atualizado nos termos do art.º 201º da Lei nº 71/2018 de 31 de dezembro.

Critérios de Seleção: Os métodos de seleção a utilizar constarão de duas fases: 1ª FASE
- Avaliação Curricular (AC) com uma ponderação global de 60% e constituída pelos
seguintes elementos: A) Classificação final obtida na Licenciatura; B) Experiência em
funções descritas no plano de trabalhos; C) Avaliação do perfil do(a) candidato(a), de
acordo com os objetivos do projeto. Aos parâmetros de seleção será atribuída a
seguinte ponderação percentual: 0,25 x A + 0,25 x B + 0,50 x C. Os parâmetros de
seleção têm uma valorização numa escala compreendida entre 0 e 20. 2ª FASE -

Entrevista (E) com uma ponderação global de 40%. Caso sejam apresentadas
candidaturas por cidadãos de estados terceiros, a entrevista pode realizar-se por
videoconferência. A Classificação Final (CF) é obtida da seguinte forma: CF = AC x 0,6+E
x 0,4.

Composição do Júri de Seleção: As candidaturas serão apreciadas por um júri
constituído por: Presidente do Júri: Prof. Doutora Maria Lúcia de Jesus Pato; Vogais
efetivos: Prof. Doutora Cristina Maria de Jesus Barroco Novais e Prof. Doutora Carla
Maria Alves da Silva Fernandes; Vogais Suplentes: Prof. Doutor Joaquim Gonçalves
Antunes e Prof. Doutor José Luís Mendes Loureiro Abrantes.

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação
serão publicitados, em lista ordenada e afixada em local visível e público dos Serviços
Centrais do Instituto Politécnico de Viseu, e notificados aos candidatos através de
correio eletrónico.

Candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, por e-mail,
devendo conter a carta de candidatura/motivação, o Curriculum Vitae detalhado do(a)
candidato(a), cópia do(s) Certificado(s) de Habilitações e outros documentos
considerados relevantes para o desempenho das funções.

Prazo e receção de candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de
27/06/2019 a 10/07/2019. As candidaturas deverão ser enviadas em formato PDF para
o endereço eletrónico ipv@sc.ipv.pt com a seguinte referência na linha de assunto:
TWINE – Co-creating sustainable Tourism & WINe Experiences in rural areas. Não são
aceites candidaturas entregues em mão ou por CTT. Os candidatos devem certificar-se
que recebem email de resposta à sua candidatura, confirmando a receção da mesma.

O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu

