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EDITAL (Bolsa de Investigação Científica – Recrutamento de Bolseiro no âmbito do projeto Volto 

Já! Programa de Intercâmbio Sénior) 
ÓRGÃO/SERVIÇO/UNIDADES (Escola Superior de Tecnologia e Gestão) 
DATA (21/05/2019) 

 
 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA  

 

Referência: Despacho N.º 35/PIPB/19 
 

Título: BI – Bolsa de Investigação| N.º de vagas: uma 
 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do 
projeto de I&D “Volto Já! Programa de Intercâmbio Sénior” através da Escola Superior de Gestão 
e Tecnologia do Instituto Politécnico de Beja, com a referência SAICT-POL/24111/2016 (ALT20-03-
0145-FEDER-024111), financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) 
através do Programa Operacional Regional do Alentejo, nas seguintes condições: 
 
Área Científica: 
Turismo (CNAEF 812) 
 
Requisitos de admissão: 
Titular de Licenciatura em Turismo. 
Experiência em Marketing, Análise de Mercados e Conceção de Produtos Turísticos. 
  
Plano de trabalhos: Este projeto tem como principais objetivos os seguintes: 
a) Pesquisa das boas práticas de Turismo Social (TS). 
b) Identificação das caraterísticas (económicas, sociais e culturais) do segmento de mercado do 
turismo social. 
c) Estudo do comportamento do consumidor de TS. 
d) Identificação das principais variáveis de promoção e distribuição turística. 
e) Desenho e construção de programas de TS. 
 
O trabalho a desenvolver pelo bolseiro engloba as tarefas inerentes à análise de mercado e 
desenvolvimento de programas de turismo social, bem como a definição de um plano de promoção 
e de distribuição turística, nomeadamente: 
a) Explorar e identificar as principais componentes/atrações a incluir nos programas de TS; 
b) Identificar e avaliar o potencial turístico das atrações a incluir nos programas de TS; 
c) Desenhar e construir programas de TS com base nos recursos da região; 
d) Definir os objetivos de comunicação para a divulgação dos programas de TS; 
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e) Definição das ferramentas de comunicação para a divulgação dos programas de TS; 
f) Identificar os canais de distribuição dos programas de TS com particular enfoque na plataforma 
on line a desenvolver, 
g) Definir uma metodologia de implementação, avaliação e monitorização da eficácia da plataforma 
on line. 
 
 
 
Legislação e regulamentação aplicável: A bolsa é atribuída ao abrigo da Lei nº40/2004, de 18 de 
Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e Regulamento de Bolsas e Investigação da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia em 
vigor  (www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt), bem como pelo Regulamento de Bolsas 
de Investigação Científica em vigor no Instituto Politécnico de Beja, aprovado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia. 
 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Turismo da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão, sob a orientação científica da Professora Doutora Ana Isabel Barros Pimentel 
Rodrigues e co-orientação da Professora Doutora Marta Isabel Casteleiro Amaral. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em julho de 2019. 

 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €752,38, conforme 
tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O pagamento da bolsa será feito mensalmente por 
transferência bancária. 
 
Métodos de seleção: Os critérios de avaliação por ordem decrescente de importância são: 

a) Curriculum académico relevante para a área de abertura do concurso; 

b) Adequação do perfil do candidato aos fins a que a bolsa se destina; 

c) Experiência anterior. 

d) Entrevista  

 
Fórmula de cálculo e/ou ponderadores dos critérios de avaliação:  

Classificação Final (CF) = (0.30 + 0.20 + 0.30 + 0.20) 
 

Composição do Júri de Selecção: Propõe-se ainda que o Júri de avaliação das candidaturas à bolsa 
seja constituído pelos seguintes membros: 

 Presidente: Prof.ª Marta Isabel Casteleiro Amaral 

 Vogal: Prof.ª Ana Isabel Barros Pimentel Rodrigues 

 Vogal: Prof.ª Sónia Isabel Duarte Vieira 
 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Forma de publicitação/notificação dos 
resultados: a publicação do concurso é efetuada no portal www.eracareers.pt e em www.ipbeja.pt.  

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
http://www.eracareers.pt/
http://www.ipbeja.pt/
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A lista dos candidatos admitidos e excluídos, bem como o projeto de lista de classificação final, 
resultante do processo de seleção, serão divulgados através de correio eletrónico dirigido aos 
candidatos. 

 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto 
no período de 05/06/2019 a 19/06/2019 prazo de apresentação de candidaturas não inferior a 10 
dias úteis. 
 
Submissão de candidaturas: entrada no Serviço de Expediente e Arquivo do Instituto Politécnico de 
Beja até às 16 horas do dia indicado no ponto anterior. 

Documentos a apresentar: Os candidatos deverão enviar requerimento com modelo constante no 
anexo 4 do Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do IPBeja, disponível em 
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Paginas/RegulamentosBolseiros.aspx, com 
referência a este anúncio, para o endereço a seguir indicado, acompanhada de curriculum vitae e 
documento comprovativo das habilitações académicas, com indicação da classificação final, 
juntando outros documentos que considerem relevantes para a apreciação final. 

Endereço: 

Instituto Politécnico de Beja 

Serviço de Expediente e Arquivo – SEA - Despacho N.º 35/PIPB/19 

Rua Pedro Soares, s/n – Campus do IPBeja 

7800-295 Beja 

 

Beja, 21 de maio de 2019 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
 
O Presidente do Instituto Politécnico de Beja 
 
João Paulo de Almeida Lança Trindade 
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