
 

 
 

Aviso de Abertura do Concurso para Atribuição de Bolsas Ipps-Iscte 

 
Ao abrigo do Regulamento para atribuição de Bolsas Ipps-Iscte, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 132, de 9 de julho de 2021, é aberto concurso para concessão de bolsas a 

estudantes inscritos no 2º ano curricular dos mestrados em Administração Pública, Economia e 

Políticas Públicas e Políticas Públicas do Iscte-Instituto Universitário de Lisboa, nos termos que 

de seguida se publicitam. 

 

I – FINALIDADE DAS BOLSAS 

As bolsas a concurso têm como objetivo contribuir para a consolidação da formação científica 

do bolseiro, através do desenvolvimento de um projeto de trabalho final conducente à obtenção 

do grau académico de mestre (dissertação ou trabalho de projeto), cujo projeto de pesquisa 

contribua potencialmente para a melhoria da ação do Estado. 

 

II – NÚMERO DE BOLSAS A ATRIBUIR 

Encontram-se a concurso 3 bolsas, distribuídas da seguinte forma: 

Ref.ª 1 - Mestrado em Administração Pública – 1 bolsa; 

Ref.ª 2 - Mestrado em Economia e Políticas Públicas – 1 bolsa; 

Refª 3 - Mestrado em Políticas Públicas – 1 bolsa. 

  

III – DURAÇÃO DAS BOLSAS 

As bolsas são concedidas pelo prazo de nove meses, improrrogáveis. 

 

IV - DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE  

1. Podem candidatar-se ao presente concurso os estudantes inscritos no 2º ano curricular 

dos Mestrados em Administração Pública, Economia e Políticas Públicas ou Políticas 

Públicas do Iscte, que reúnam os seguintes requisitos: 

a) Tenham obtido aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano 

de estudos do primeiro ano curricular do respetivo mestrado; 

b) Tenham obtido, sem qualquer arredondamento, uma classificação média ponderada 

igual ou superior a 16 valores, no conjunto daquelas unidades curriculares; 

c) A aprovação nas unidades curriculares referidas na alínea a) tenha sido obtida sem 

recurso a creditação de formação anterior e/ou experiência profissional. 

2. O requisito definido na alínea a) do número anterior tem de estar cumprido até 31 de 

julho de 2021. 

3. São excluídos do presente concurso os candidatos que apresentem quaisquer dívidas 

para com o Iscte. 

 



 

 
 

4. São igualmente excluídos do presente concurso os candidatos em cujo processo 

individual de estudante conste registo de incumprimento das regras de funcionamento 

das atividades letivas ou de avaliações de conhecimentos. 

 

V - FINANCIAMENTO 

1.   A bolsa concretiza-se na atribuição de um subsídio, a ser pago mensalmente ao 

bolseiro, por transferência bancária para a conta que o bolseiro seja titular, no valor 

de 835,98 euros.  

2.   A este valor acresce: i) seguro social voluntário correspondente ao primeiro escalão, 

caso o candidato opte pela sua atribuição; ii) seguro de acidentes pessoais; iii) isenção 

de pagamento das propinas do 2º ano curricular do mestrado. 

3.  Não são devidos, em qualquer caso, subsídios de alimentação, férias, Natal ou 

quaisquer outros não expressamente referidos no Regulamento para atribuição de 

Bolsas Ipps-Iscte. 

4.  O pagamento tem início após a devolução, pelo candidato, do contrato de bolsa 

devidamente assinado e é efetuado pelo período e nos moldes ali definidos. 

 

VI - PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

O período de candidaturas decorre de 16 de julho até 15 de setembro de 2021. 

 

VII - SUBMISSÃO DA CANDIDATURA  

1.     A candidaturas e respetivos documentos de suporte são submetidos eletronicamente 

para o email geral.ipps@iscte-iul.pt. 

2.   Não são aceites candidaturas submetidas por outros meios. 

 

VIII - INSTRUÇÃO DA CANDIDATURA  

1. A candidatura é instruída com os seguintes documentos: 

a) Requerimento de admissão a candidatura, disponível no site; 

b) Documento comprovativo de inscrição válida no 2º ano curricular num dos 

mestrados referidos no ponto IV.1 deste aviso de abertura; 

c) Documento comprovativo da aprovação em todas as unidades curriculares que 

integram o plano de estudos do primeiro ano curricular do respetivo mestrado, de 

onde conste i) classificação média ponderada obtida no conjunto daquelas unidades 

curriculares, sem qualquer arredondamento; ii) indicação de existência, ou não, de 

creditações. 

d) Plano de trabalhos do projeto de trabalho final, incluindo os objetivos e a justificação 

do interesse do projeto para as etapas do trabalho a desenvolver; 
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e) Declaração do(s) orientador(es) assumindo a responsabilidade pela supervisão do 

plano de trabalhos; 

f) Declaração de aceitação do tema e do orientador por parte do coordenador do curso. 

2. A não apresentação dos documentos exigidos nos termos do presente Edital, a sua 

apresentação fora do prazo estipulado ou a apresentação de documento falso 

determina a exclusão do procedimento. 

3. A Comissão de Seleção pode ainda solicitar aos candidatos a apresentação de 

quaisquer documentos bem como os esclarecimentos considerados necessários para 

apreciação das candidaturas. 

 

    IX - AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

1. A avaliação dos candidatos e a sua ordenação resulta da avaliação dos projetos de 

trabalho final de curso, de acordo com os seguintes critérios: 

a) Clareza do tema e dos propósitos do projeto e sua relevância para a administração 

pública e/ou para as políticas públicas; 

b) Qualidade dos argumentos teóricos e empíricos apresentados para justificar o 

interesse do projeto; 

c) Adequação e exequibilidade do plano de trabalhos do projeto de trabalho final. 

2. Os candidatos são ordenados de acordo com a média da classificação obtida nos três 

parâmetros. 

3. Todos os parâmetros de avaliação obedecem a uma escala de 0 a 20 valores. 

4. São excluídos os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 16 valores. 

 

X - CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A Comissão de Seleção é constituída pela Professora Doutora Maria José Dias Carocinho Sousa 

que preside e pelos Professores Doutores Ana Cristina Narciso Fernandes Costa e Sérgio Vital 

Braz Caramelo. 

 

XI - DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

Os resultados da avaliação são divulgados no site do Iscte e enviados aos candidatos por 

mensagem de correio eletrónico, para o endereço por eles disponibilizado no processo de 

candidatura no prazo máximo de 30 dias após o término do prazo para entrega de 

candidaturas.  

 

 

Iscte, 15 de julho de 2021. A Reitora, Maria de Lurdes Rodrigues.  


