ANÚNCIO DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO E
DE INICIAÇÃO À INVESTIGAÇÃO

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de até 15 Bolsas de Investigação (BI)/ Bolsas de
Iniciação à Investigação (BII), no âmbito do apoio especial “Verão com Ciência”, financiado pela FCT
e pela DGES, nomeadamente ao plano de formação e investigação “Accounting and Finance Summer
School” do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF) da Escola Superior de
Gestão (ESG) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), Coordenado pela Professora Sónia
Monteiro.

1. ENQUADRAMENTO E PLANO DE FORMAÇÃO
O plano de formação e investigação “Accounting and Finance Summer School” visa por dotar os
estudantes de competências técnicas e transversais que lhes permita criar e gerir o seu próprio negócio
através da simulação empresarial.
Os estudantes terão 120 horas de contacto no laboratório de simulação empresarial para criar e
desenvolver uma empresa/negócio em contexto simulado (o software usado no laboratório é o da
Primavera Software). Estas horas de contacto serão monitorizadas e acompanhadas por um supervisor
e um técnico especializado no projeto de simulação empresarial (PSE).

Para além da prática

laboratorial simulada, o curso contempla workshops e ações de formação relacionados com a
elaboração de um plano de negócios; empreendedorismo e internacionalização dos negócios. Algumas
ações serão focalizados em áreas mais técnicas da fiscalidade (impostos diretos e indiretos) e da
prestação de contas.
No decorrer do curso, para além das competências técnicas, pretende-se promover outras
competências transversais (‘soft skills’) que compreendem o domínio da comunicação, o trabalho em
grupo, os comportamentos e atitudes.
O curso proposto assenta numa perspetiva multidisciplinar, onde será estimulada a capacidade de
pesquisa. Neste sentido, serão também promovidos workshops que visem dotar os estudantes de
conhecimentos em métodos e metodologias de investigação, mais relacionadas com a elaboração de
relatórios de investigação aplicada

e com a análise de dados. Serão ainda apresentados aos

estudantes os projetos de I&D em curso no Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade
(CICF), permitindo o contacto com as mais recentes linhas de investigação nestas áreas. O curso
culmina com o desenvolvimento e apresentação do projeto desenvolvido pelos estudantes no decurso
do curso.
Ainda no âmbito da linha de investigação em contabilidade pública do CICF, a Accounting and Finance
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Summer School pretende promover a investigação aplicada no governo local, através do projeto
“Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses”, envolvendo bolseiros no desenvolvimento do
Anuário relativo ao exercício de 2019.
A par da componente de formação obtida quer na prática laboratorial simulada, quer na participação
em workhsops e ações de formação (elencadas no cronograma do curso) os estudantes desenvolvem
um plano de pesquisa e investigação nas áreas da contabilidade, finanças, fiscalidade e outras áreas
afins da gestão com vista a consolidar os conhecimentos necessários para a elaboração do projeto
final. Tal requer o acompanhamento e supervisão por parte de investigadores do CICF que auxiliem os
estudantes no estudo do tema do projeto, na pesquisa técnico-cientifica dos tópicos abordados e no
planeamento do projeto.
O trabalho será desenvolvido nas instalações da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave.

2. Área Científica: Contabilidade, Finanças, Fiscalidade, Gestão e áreas afins

3. PRAZO E APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA
O concurso encontra-se aberto no período de 15 a 22 de Julho de 2020.
Os

candidatos

deverão

remeter

Curriculum

Vitae

e

Carta

de

motivação

para

o

e-

mail geral_cicf@ipca.pt.

4. REQUISITOS DE ADMISSÃO
Bolsas de investigação: Podem candidatar-se alunos que frequentem curso de Mestrado naa áreas
científicas do plano de formação, bem como licenciados que se encontrem inscritos em cursos não
conferentes de grau académico integrados no projeto educativo de uma instituição de ensino superior,
desenvolvidos em associação ou cooperação com uma ou várias unidades de I&D.
Bolsas de iniciação à investigação: Podem candidatar-se alunos que frequentem Curso Técnico
Superior Profissional ou curso de Licenciatura.

3. TIPO E DURAÇÃO DAS BOLSAS
As 15 bolsas a atribuir serão de Iniciação à investigação (BII) e/ou de Investigação (BI), conforme
Regulamento de bolsas da FCT.
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O montante da bolsa corresponde a 798€ para BI e 412€ para BII, conforme tabela de valores das
bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto em 27 Julho de 2020.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os métodos de seleção e respetiva ponderação a utilizar serão os seguintes:


Estudantes a frequentar curso de mestrado - 10 valores



Diplomados de licenciatura a frequentar curso não conferente de grau - 8 valores



Estudantes a frequentar (no ano letivo 2019/20) o 3º ano de cursos de licenciatura na área do
plano de formação aprovado pela FCT - 6 valores



Estudantes a frequentar (no ano letivo 2019/20) o 3º ano de cursos de licenciatura fora da área do
plano de formação aprovado pela FCT - 4 valores



Estudantes a frequentar (no ano letivo 2019/20) o 2º ou 1º ano de cursos de licenciatura da área
do plano de formação aprovado pela FCT – 2 valores

É ponderado como fator de preferência, com 2 valores, a demonstração prévia de interesse ao
Programa Verão com Ciência, nomeadamente à candidatura da Accounting and Finance Summer
School.
Em caso de empate os candidatos serão seriados pelo número de ECT’s já realizados e/ou pela média
ponderada das unidades curriculares já realizadas pelos candidatos.

5. AVALIAÇÃO
O júri de seleção dos candidatos é constituído pelos seguintes elementos:
 Professora Sónia Monteiro (Presidente do Júri)
 Professora Patrícia Gomes(vogal)
 Dr. Domingos Martins (vogal)
O júri de seleção apreciará as candidaturas de acordo com os critérios de avaliação constantes do
presente Aviso de Abertura de Concurso, ponderando os elementos de apreciação.
Todos os membros do júri, incluindo o presidente, estabelecem o compromisso de respeitar um
conjunto de responsabilidades essenciais ao processo de avaliação, tais como os deveres da
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imparcialidade, da declaração de quaisquer potenciais situações de conflito de interesses e da
confidencialidade. Em todos os momentos do processo de avaliação, a confidencialidade é totalmente
protegida e assegurada de modo a garantir a independência de todos os pareceres produzidos.

6. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
Os resultados finais da avaliação serão divulgados a todos os candidatos para o endereço de correio
eletrónico utilizado pelo candidato para remessa da candidatura/indicado na candidatura.

7. POLÍTICA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO E DE IGUALDADE DE ACESSO
A FCT promove uma política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum
candidato pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito ou isento de
qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil,
situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, património genético,
capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça,
território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.

8. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL
O Concurso rege-se pelo presente Aviso de Abertura, pelo Regulamento de Bolsas de Investigação da
FCT, aprovado pelo Regulamento nº 950/2019, publicado na II Série do DR de 16 de dezembro de
2019, pelo Estatuto do Bolseiro de Investigação aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, na
redação em vigor, e pela demais legislação nacional e comunitária aplicável.

No âmbito das alíneas a) e c) do artº 124 do CPA é dispensada a audiência prévia e reclamação.
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