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ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE Iniciação Científica 

PROJETO Avaliação das Atrações Turísticas Inteligentes 

Ref.ª: IPL/2019/SmarTuris_ESCS/BIC/3M 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Iniciação Científica, no âmbito do Projeto 

de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico, designado por Avaliação das Atrações 

Turísticas Inteligentes (SmarTuris), com a referência IPL/2019/SmarTuris_ESCS, sendo financiado, na 

íntegra, por fundo do Instituto Politécnico de Lisboa, nas seguintes condições: 

 

Área Científica:  

Marketing, Marketing e Gestão Turística, Gestão 

  

Requisitos de admissão:  

Estudantes inscritos pela primeira vez num 1º ciclo do Ensino Superior ou em Mestrado Integrado (na 

área científica indicada) 

 

Fatores preferenciais: 

a) Domínio de ferramentas Office, SPSS ou outras ferramentas estatísticas 

b) Disponibilidade Imediata 

Plano de trabalhos: colaborar na implementação do plano de trabalhos do projeto Avaliação das 

Atrações Turísticas Inteligentes (SmarTuris), designadamente: 

Estudo com base em inquérito: administração de inquérito, recolha e tratamento estatístico de dados.  

  

Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia, I.P., aprovado pelo Regulamento n.º 234/2012, de 25 de junho, alterado 

e republicado pelo Regulamento n.º 326/2013, de 27 de agosto, alterado pelo Regulamento n.º 

339/2015, de 17 de junho e pelo Regulamento nº 137-A/2018, publicado na II Série do Diário da 

República de 27 de fevereiro de 2018 e do Estatuto do Bolseiro de Investigação publicado pela Lei 

n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de 

agosto, alterado e republicado pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho, adotado por este Instituto.  

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido em Escola Superior de Comunicação Social, sob a 

orientação científica da Professora Doutora Ana Teresa Machado. 
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Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto em outubro de 2019, 

renovável nos termos previstos da legislação em vigor, até à data de término do projeto.  

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 388,81€/mês, de 

acordo com a tabela de valores das bolsas atribuídas pela FCT, disponível em 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores. 

 

Método de seleção: A classificação final (CF) será atribuída numa escala de 0 a 20 valores, tendo por 

base a análise curricular em conformidade com os seguintes critérios de seleção e respetivas valorações:  

a) Classificação obtida nas unidades curriculares já terminadas na licenciatura ou mestrado - 60%; 

b) Experiência relevante para as funções que vai desempenhar, inclusive domínio de ferramentas 

informáticas (OFFICE, SPSS) - 40%. 

CF= (0,6 x a + 0,4 x b) 

Serão excluídos os candidatos que não cumpram todos os requisitos obrigatórios enumerados 

anteriormente. 

 

Composição do Júri de Selecção:  

Presidente do Júri – Ana Teresa Machado, Professor Adjunto da Escola Superior de Comunicação Social 

Vogal Efetivo – João Ferreira do Rosário, Professor Adjunto da Escola Superior de Comunicação Social 

Vogal Efetivo – Maria de Lurdes Calisto, Professora Adjunta da Escola Superior de Hotelaria e Turismo 

do Estoril 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente afixada em local visível e público do Instituto 

Politécnico de Lisboa, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:  

O concurso encontra-se aberto no período de 27 de junho de 2019 a 10 de julho de 2019. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas através do correio eletrónico bolsas@sp.ipl.pt, e 

acompanhadas dos seguintes documentos: Curriculum Vitae detalhado e Certificado(s) de 

habilitações 

 

A referência ao concurso Ref.ª: IPL/2019/SmarTuris_ESCS/BIC/3M deve ser indicada no 

assunto do e-mail.  
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