Referência: Bolsa_ AGENORTC_023712
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) NO ÂMBITO DE PROJETO DE
IC&DT
Encontra‐se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, mestre, no âmbito
do Projeto POCI‐01‐0145‐FEDER‐023712: “Envelhecimento, participação social e deteção
precoce da dependência: capacitar para a 4ª idade” cofinanciado pelo FEDER ‐ Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional através do COMPETE 2020 (Programa Operacional de
Competitividade e Internacionalização).
O Projeto AGENORTC é um projeto coordenado pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo
em co promoção com o Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico de Coimbra e a
Câmara Municipal de Viana do Castelo – Aviso n.º02/SAICT/2016, SISTEMA DE APOIO À
INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA (IC&DT).
As condições para atribuição da Bolsa são as seguintes:
Área Científica: Ciências Sociais e do Comportamento.
Plano de trabalhos: O bolseiro participará ativamente em todas as tarefas previstas no plano de
trabalhos do projeto: (1) pesquisa em bases de dados eletrónicas; (2) trabalho de campo
multicêntrico; (3) gestão do trabalho de campo, registo de informação e análise preliminar dos
dados; (4) análise global e entrevistas a “casos extremos”; (5) divulgação e escrita dos
resultados, em português e inglês.
Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação
para

a

Ciência

e

a

Tecnologia,

I.P.

–

em

vigor

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml) e Estatuto do Bolseiro de Investigação
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro).
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior de Saúde do Instituto
Politécnico de Bragança sob a orientação científica da Professora Doutora Maria Helena
Pimentel.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 4 meses.

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 980€ para
candidatos mestres, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P.
no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores) e será pago através de transferência
bancária.
Avaliação das candidaturas: As candidaturas serão avaliadas através dos critérios de seleção
abaixo descritos com a seguinte ponderação: avaliação curricular (60%) e entrevista (40%).
Critérios de seleção:
1. Avaliação curricular efetuada com base nos seguintes pontos:
a) Formação académica e científica com valorização das componentes relacionadas com o
plano de trabalhos – 40%;
b) Qualidade e adequação do Curriculum Vitae – 30%;
c) Experiência de investigação relevante para o plano de trabalhos com conhecimentos de
análise estatística – 20%;
d) Domínio da língua inglesa falada e escrita ‐ 10%.
2. Entrevista ponderada da seguinte forma:
(i)

Motivação para os objetivos do projeto 50%;

(ii)

Espirito de iniciativa, capacidade criativa 30%;

(iii)

Competências de comunicação 20%.

Composição do Júri de seleção: Professora Doutora Maria Helena Pimentel (Presidente),
Professora Doutora Emília Eduarda Rodrigues Magalhães (Vogal efetivo), Professor Doutor
Hélder Jaime Fernandes (Vogal efetivo).

Forma de divulgação/notificação dos resultados Os resultados finais da avaliação serão
divulgados através de notificação por correio eletrónico aos candidatos. Caso a decisão a tomar
seja desfavorável à concessão da bolsa requerida os candidatos têm um prazo de 10 dias úteis,
após a divulgação, para se pronunciarem, querendo, em sede de audiência prévia, nos termos
previstos no Código do Procedimento Administrativo.

Prazo e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra‐se aberto do dia 29 de
novembro ao dia 14 de dezembro de 2017.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura referindo o título e referência do projeto, descrevendo a motivação e os objetivos
profissionais do candidato, acompanhada dos seguintes documentos: (1) Curriculum vitae, (2)
Cópia dos certificados de habilitações com discriminação das classificações obtidas nas

disciplinas do respetivo curso e classificação final, (3) Documento atualizado comprovativo da
situação profissional, com indicação da natureza do vínculo, funções, e carga horária média
anual (se aplicável), podendo substituí‐lo por declaração sob compromisso de honra caso não
exerça qualquer atividade profissional ou de prestação de serviços.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através de correio eletrónico para
hpimentel@ipb.pt. No assunto da mensagem deve ser incluída a seguinte referência: Bolsa_
AGENORTC_023712.
As candidaturas só serão consideradas entregues após o envio de uma mensagem de
confirmação da receção.

