Encontra-se aberto concurso para 1 Bolsa de Investigação (BI) - Licenciado, no âmbito
do Projeto de Investigação “Storytelling no Turismo Cultural: o poder do "Era uma
vez…"

na

atração

turística

nos

Centros

Históricos

Património

Mundial”

(PROJ/CI&DETS/CGD/0015) do Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde,
Unidade

de

investigação

do

Instituto

Politécnico

de

Viseu

(Refª

UID/Multi/04016/2016) nas seguintes condições:

Fonte de Financiamento: 510 – atividade 202
Área Científica: Turismo
Requisitos de admissão:
- Os previstos no art.º 13º do Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do IPV,
publicado em diário da República n.º 188, 2ª série de 25 de setembro de 2015.
- Licenciatura em Turismo

Factores preferenciais: experiência em atividades de investigação e elevada motivação
para trabalhar em equipa. Pretende-se ainda que o candidato tenha conhecimento
aprofundado sobre a realidade do sector turístico e sua gestão, conhecimento de
técnicas de recolha e tratamento de dados, conhecimento aprofundado falado e
escrito em língua portuguesa e inglesa, tal como experiência profissional na área
turística.

Plano de Trabalho: Colaboração em diferentes tarefas no contexto do Plano de
Atividades do projeto: 1) Revisão da Literatura para a construção do instrumento de
recolha de dados; 2) Recolha de Dados através de questionário a turistas em território
nacional; 3) Análise dos dados através de tratamentos estatísticos; 4) Análise crítica
dos dados e resultados de acordo com os objectivos do projeto; 5) Preparação do
material para divulgação e apresentação dos resultados; 6) Organização de uma
Conferência Internacional com a Temática do Turismo Cultural.

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto, alterada e
republicada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012 de 27 de agosto (Estatuto do bolseiro de
Investigação Científica), alterado pelo Decreto-Lei nº 89/2013 de 9 de julho;

Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do Instituto Politécnico de Viseu,
publicado por despacho n.º 10713/2015, no DR, 2ª Série N.º 188 de 25/09.

Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto Politécnico de Viseu.

Valor do subsídio de manutenção mensal: o montante da bolsa corresponde a 745€,
conforme tabela de valores das bolsas anexa ao regulamento.

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 7 meses, renovável, com início previsto
em Junho de 2017.

Métodos de seleção e seriação: Os métodos de seleção e seriação a utilizar serão os
seguintes: Avaliação Curricular e Entrevista de Seleção.
A Classificação final, usada para a seriação dos candidatos, é expressa na escala de 0 a
20 valores e é dada pela seguinte fórmula:
CF = 0.5xAC + 0.5xES [em que AC = 0.4xHA + 0.6xEP] sendo
CF = Classificação Final, AC = Avaliação Curricular, ES = Entrevista de Seleção, HA =
Habilitações Académicas e EP = Experiência Profissional
Apenas serão selecionados para a entrevista os candidatos que obtenham na Avaliação
Curricular uma classificação igual ou superior a 14 valores.

Composição do Júri
Presidente do júri:
Prof.ª Doutora Carla Maria Alves da Silva Fernandes, Professora Adjunta da ESTGV
Vogais Efetivos:
Prof. Doutor José Luís Mendes Loureiro Abrantes, Professor Coordenador da ESTGV
Prof.ª Doutora Cláudia Patrícia de Almeida Seabra Moreira, Professora Adjunta da
ESTGV
Vogais Suplentes:
Prof.ª Doutora Maria João dos Santos Amante Rodrigues Sebastião, Professora
Coordenadora da ESEV
Prof. Manuel António Lourenço dos Reis, Assistente do 2º Triénio da ESTGV

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação
serão publicitados, em lista ordenada afixada em local visível e público dos Serviços
Centrais do Instituto Politécnico de Viseu, sendo o(a) candidato(a) selecionado(a)
notificado(a) através de email.

Prazo de candidatura e apresentação de candidaturas: O concurso encontra-se aberto
no período de 10 de abril de 2017 a 24 de abril de 2017.

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio dos seguintes documentos:
Carta de candidatura motivacional (datada e assinada); Curriculum Vitae detalhado,
datado e assinado, com contacto telefónico e correio electrónico; fotocópia dos
documentos comprovativos das habilitações.

Todos os documentos acima indicados devem ser organizados em formato PDF e
enviados obrigatoriamente via email para: ipv@pres.ipv.pt. Não são aceites
candidaturas entregues em mão ou por CTT.

O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu

(Eng.º Fernando Rodrigues Lopes Sebastião)

