Técnico Assistente de Investigação
Acompanhamento e avaliação do Programa “Secundário para Todos”
Área Científica: Ciências Sociais, Educação
Descrição do projeto
O programa Secundário para Todos tem como missão contribuir para a prevenção e
combate ao insucesso e abandono escolar precoce e para o estabelecimento de condições
de igualdade no acesso à educação, do pré-escolar ao secundário, incluindo percursos de
aprendizagem formais, não formais e informais;
O Programa “Secundário para Todos” é constituído por 6 medidas sendo designado um
Coordenador para cada medida, o IPPS-ISCTE é responsável pela medida 6 que se traduz
em:
1.

Ações de monitorização e de avaliação de medidas e de dispositivos de prevenção
do abandono escolar e de promoção do sucesso educativo;

2.

Ações de disseminação de boas práticas e debate em torno da promoção do
sucesso educativo, nomeadamente a organização de 10 seminários.

Função
Participar

ativamente e

com responsabilidade

partilhada

no

acompanhamento e

monitorização de projetos de intervenção educativa em escolas básicas e secundárias.
Conceção e implementação de instrumentos de monitorização e avaliação do programa
municipal de intervenção. Condução de entrevistas e dinamização de grupos de discussão.
Recolha e tratamento de dados estatísticos. Análise de dados quantitativos e qualitativos.
Elaboração de relatórios do projeto. Organização de seminários de divulgação e reflexão
sobre boas práticas em educação.
Requisitos de admissão:


Formação superior em ciências sociais; economia; análise de dados ou afins



Experiência na aplicação de metodologias quantitativas e qualitativas de investigação
social; Interesse e experiência em monitorização e avaliação de resultados,
preferencialmente em educação.
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Boa capacidade de comunicação oral e escrita



Boa capacidade de organização de informação e tempo

Local de trabalho e orientação científica:
Escolas do Concelho de Lisboa. Instituto para as Políticas Públicas e Sociais (IPPS-ISCTE)
Oferta
Contrato de trabalho por dois anos a meio tempo
Salário compatível com funções e experiência profissional;
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