Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia
Uma Bolsa de Investigação Pós-Doutoral
5 de novembro de 2020
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação Pós-Doutoral no
âmbito do projeto Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia (CEFAGE) da
Universidade de Évora, referência UIDP/04007/2020, financiado por fundos nacionais através
da Fundação para a Ciência e Tecnologia - FCT/MCTES, nas seguintes condições:
Área Científica: Economia ou Gestão
Requisitos de admissão: A este concurso podem ser opositores candidatos nacionais,
estrangeiros, apátridas e beneficiários do estatuto de refugiado político que sejam titulares do
grau de doutor em Economia, Gestão ou áreas científicas afins e detentores de um currículo
científico e profissional que revele um perfil adequado ao plano de trabalho a desenvolver.
Os candidatos com perfil adequado devem possuir cumulativamente os seguintes requisitos
especiais:
- Pelo menos dois trabalhos científicos publicados em revistas científicas indexadas no Academic
Guide Journal by Chartered Association of Business Schools (AGJ/CABS) ou no CNRS Journal
Ranking in Economics and Management, sendo que os candidatos a admitir terão que ter
publicado pelo menos um artigo com classificação B ou superior na edição atual do Ranking de
revistas científicas do CEFAGE (nível IV ou III do AGJ/CABS ou nível 1 ou 2 do CNRS);
- Domínio oral e escrito da língua inglesa;
- Domínio de métodos quantitativos aplicados à Gestão e à Economia;
Relativamente às BIPD, ao nível dos requisitos a verificar para atribuição das mesmas (artigo 7º
do Regulamento) destaca-se a necessidade de o grau de doutor ter sido obtido nos 3 anos
anteriores à data de submissão da candidatura à bolsa e, ao nível da sua execução, o facto de
apenas poder ser renovada até ao prazo máximo de 3 anos.
Plano de trabalhos: Colaboração nas atividades científicas que são desenvolvidas nas várias
linhas de investigação do CEFAGE, nomeadamente:
- Revisões de literatura em áreas de interesse inseridas nas linhas temáticas do CEFAGE;
- Recolha e tratamento de informação para projetos de investigação;
- Atividades de disseminação dos resultados da investigação de projetos;
- Redação de artigos para publicação científica com base nos resultados de projetos;

Legislação e regulamentação aplicável: A concessão da Bolsa de Investigação será realizada
mediante a celebração de um contrato entre a Universidade de Évora e o bolseiro, nos termos
do Estatuto do Bolseiro de Investigação (Lei nº40/2004 de 18 de agosto e decreto-lei nº
123/2019 de 28 de agosto) e de acordo com a legislação e Regulamento de Bolsas de
Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P em vigor, regulamento nº950/2019
de 16 de dezembro de 2019 https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt .
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CEFAGE - Centro de Estudos e Formação
Avançada da Universidade de Évora - sob a orientação científica do seu Diretor, Professor Doutor
Rui Manuel de Sousa Fragoso.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em fevereiro de 2021.
O contrato de bolsa poderá ser renovado por períodos de 12 meses, conforme orçamento
disponível.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1.616,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(http://fct.pt/apoios/bolsas/valores), sendo os pagamentos efetuados mensalmente, através de
cheque ou transferência bancária.
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão a avaliação curricular considerando
como critérios preferenciais os seguintes:
- Qualidade científica e número de artigos publicados (35%);
- Projeto científico (35%);
- Experiência em atividades de investigação nas áreas de Economia e Gestão (15%);
- Domínio oral e escrito da língua inglesa (15%);
O júri pode, caso entenda necessário, convocar os candidatos para uma entrevista individual.
Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Prof. Doutor Rui Manuel de Sousa Fragoso
1º Vogal – Prof. Doutor Soumodip Sarkar
2º Vogal – Prof. Doutor Orlando Manuel da Costa Gomes
1º Suplente – Prof. Doutor Andreia Teixeira Marques Dionísio
2º Suplente – Prof. Doutor Isabel Maria Pereira Viegas Vieira
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público do
IIFA, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email.
Nos termos de direito de audiência prévia dos interessados o projeto de Classificação Final será
anunciado por qualquer meio escrito a todos os interessados.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 16 a 27 de novembro de 2020 e os resultados da seleção serão publicados
até 4 de dezembro.

As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas através do envio de carta de candidatura
acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, projeto científico, certificado de
habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes, remetidos por e-mail
para o presidente do júri:

Prof. Doutor Rui Manuel de Sousa Fragoso
CEFAGE da Universidade de Évora
Endereço de e-mail: rfragoso@uevora.pt

