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Anúncio para atribuição de duas Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia no âmbito 
do projeto de investigação na área dos métodos estatísticos e avaliação, financiadas 

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de duas Bolsas de Gestão de Ciência e 
Tecnologia no âmbito do projeto de investigação na área dos métodos estatísticos e 
avaliação, financiadas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nas seguintes 
condições: 

1. Duração e Regime de Atividade: Duração de 12 meses, com início previsto a 1 de 
setembro de 2014. As atividades serão desenvolvidas no Instituto de Avaliação 
Educativa, I.P., sito na Travessa das Terras de Sant’Ana, n.º 15, em Lisboa, em 
regime de exclusividade, conforme regulamento de formação avançada de 
recursos humanos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamentos). 

2. Objeto da Atividade: Atividades de apoio na gestão de ciência, tecnologia e 
desenvolvimento na área de métodos estatísticos e avaliação. 

3. Orientação Científica: Os bolseiros trabalharão sobre a orientação técnica e 
científica do Conselho Diretivo do IAVE, I.P., devendo manter elevado grau de 
autonomia relativamente às tarefas a realizar e à produção de relatórios técnicos. 
 

4. Formação Académica: Mestres ou licenciados com formação pós-graduada em 
estatística e/ou avaliação educacional ou em áreas com formação forte nestas 
disciplinas (preferencialmente Psicologia, Sociologia, Matemática ou Ciências da 
Educação). 
 

5. Fatores de Preferência: a) Demonstrar comprovadamente experiência em análise 
de dados, em análise descritiva, gráfica e inferencial de estudos de grande 
amostragem, avaliação psicométrica e validação de testes de avaliação por 
recurso à teoria clássica dos testes e à teoria de resposta ao item; b) Ser fluente 
na língua inglesa; c) Conhecimentos de técnicas da Teoria Clássica dos Testes 
(validade e fiabilidade), da Teoria de Resposta ao Item (modelos de Rasch, 2PL e 
3PL) e de análise estatística de dados obtidos por amostragem muti-etapas, com 
estimação de valores plausíveis. 
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6. Critérios de Avaliação: A seleção dos candidatos basear-se-á nos seguintes 
critérios: a) Experiência conforme fatores de preferência (50%); b) Currículo 
académico e profissional (50%). 

7. Remuneração: De acordo com a tabela de valores de Bolsas de Gestão de Ciência 
e Tecnologia no país atribuídas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

8. Documentos de candidatura: Curriculum Vitae, Cópia do B.I./Cartão de Cidadão, 
cópia de certificados de formação e de habilitações e outros elementos que o 
candidato considere relevantes para apreciação. 

As candidaturas deverão indicar a referência “Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia 
no âmbito da investigação na área dos métodos estatísticos e avaliação” e ser 
entregues obrigatoriamente por via eletrónica entre os dias 16 e 30 de junho (até às 17 
horas), para o seguinte endereço: iave-direcao@iave.pt 

 


