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 CONCURSO BOLSA 
DE INVESTIGAÇÃO 
PARA MESTRE 

 UNIVERSIDADE DO MINHO 
Núcleo de Investigação em Políticas Económicas 
 
Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação para Mestre 

 

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

Mestre no âmbito do Programa Incentivo 2014 INCENTIVO/EGE/UI3182/2014 

concedido ao NIPE - Núcleo de Investigação em Políticas Económicas (UI3182), 

financiado por fundos nacionais através da FCT/MEC (PIDDAC), nas seguintes 

condições: 

 

Área Científica: Economia 

 

Requisitos de admissão: Mestrado e Frequência do primeiro ano do programa de 

Doutoramento em Economia da Universidade do Minho, no ano letivo 2014/15. 

 

Plano de Trabalhos e objetivos a atingir: O candidato deverá colaborar em tarefas 

distintas do processo de investigação de um ou vários projetos de investigação em 

curso realizados pelos membros do NIPE. As tarefas incluem entre outras, a realização 

de revisão de literatura, construção de bases de dados, estimação de diferentes modelos 

econométricos, redação crítica dos resultados encontrados, construção de modelos 

teóricos simples, etc. 

 

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). 

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Núcleo de Investigação em 

Políticas Económicas da Universidade do Minho, na Escola de Economia e Gestão ou 

noutros locais necessários à execução do plano de trabalhos, em regime de 

exclusividade, sob a orientação científica do Professor Doutor Odd Rune Straume. 

 

Duração e Regime de Actividade: Duração de 6 meses, com início previsto para 1 de 

Outubro de 2014, eventualmente renovável por um período de 4 meses. 

 

Métodos de seleção: Será tida em consideração a formação académica do candidato, o 

perfil curricular (sendo valorizados a formação na área de econometria; o domínio da 

língua inglesa e os conhecimentos de informática) e o interesse e experiência em 

realizar investigação. 
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Valor do subsídio de manutenção mensal: Remuneração de acordo com a tabela de 

valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas diretamente pela FCT, I.P. para 

um Mestre (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

 

Composição do Júri de Seleção: 

 Odd Rune Straume (Presidente do Júri) 

  Linda Veiga (vogal efetivo) 

 Luís Aguiar-Conraria (vogal efetivo) 

 Natália Barbosa (vogal Suplente) 

 Natália Pimenta Monteiro (vogal Suplente) 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais de avaliação 

serão publicados, através de lista ordenada a afixar nas instalações do NIPE, sendo o/a 

candidato aprovado, notificado através de correio eletrónico. Os resultados do concurso 

serão comunicados aos restantes candidatos através de correio eletrónico. 

  

Documentos de Candidatura: Os candidatos deverão instruir a candidatura com os 

seguintes documentos redigidos em Inglês – carta de apresentação e motivação para a 

candidatura e curriculum vitae. Deverá enviar também uma cópia do certificado de 

habilitações. 

 

Prazo de Receção de Candidaturas: As candidaturas deverão ser entregues ou enviadas 

pelo correio, entre os dias (1/07/2014) e (15/07/2014), no seguinte endereço: 

       A/c Odd Rune Straume 

      Núcleo de Investigação em Políticas Económicas 

      Escola de Economia e Gestão 

      Universidade do Minho 

      Campus de Gualtar 

      4710-057 Braga 

Alternativamente, as candidaturas poderão ser enviadas por correio eletrónico para: 

o.r.straume@eeg.uminho.pt. 

 

O investigador responsável pelo projecto reserva-se o direito de não atribuir a Bolsa de 

Investigação Científica em concurso em função do resultado de avaliação das 

candidaturas e da sua adequação aos objetivos do projeto. 
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