Bolsa de Investigação (BI)
Referência: Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do projecto “Cognição Social Situada” no
Centro de Investigação e Intervenção Social, ISCTE-IUL (PTDC/PSIPSO/099346/2008).
Área científica genérica: Psychological sciences
Área científica específica:Psychology
Resumo do anúncio: Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de
Investigação no âmbito do projecto “Cognição Social Situada” no Centro de Investigação e
Intervenção Social, ISCTE-IUL, referência PTDC/PSIPSO/099346/2008, financiado por fundos
nacionais através da FCT.
Texto do anúncio: Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação
no âmbito do projecto “cognição Social Situada” no Centro de Investigação e Intervenção
Scoail, ISCTE-IUL, referência PTDC/PSIPSO/099346/2008, financiado por fundos nacionais através
da FCT. (grau Licenciatura)
Área Científica: Psicologia
Requisitos de admissão: Licenciatura em Psicologia. Experiência em investigação
laboratorial. Conhecimentos de softwares de suporte à investigação (ex. E-prime, Qualtrics)
e de análise de dados (ex. SPSS, STAtISTICA). Domínio da Língua Inglesa falada e escrita.
Plano de trabalhos:
•

O bolseiro de investigação deverá exercer a sua actividade prioritariamente no CIS-IUL e
no Laboratório de Psicologia Social e Organizacional (LAPSO). Ocasionalmente poderá ser
necessário o bolseiro deslocar-se a outras instituições para recolha de dados
complementares.

•

O bolseiro deverá exercer funções de apoio à execução das tarefas do projecto,
nomeadamente:

•

Preparar o material para a realização dos estudos incluídos no projecto, designadamente
selecção de estímulos, preparação de instruções, e organização do procedimento.

•

Apoio na programação das experiências utilizando software de suporte à investigação
(ex. E-Prime, Qualtrics).

•

Organizar a recolha de dados, em articulação com o LAPSO, designadamente na
identificação de participantes, calendarização dos estudos e preparação de todo o
equipamento necessário à sua realização.

•

Realizar a recolha de dados no LAPSO ou outras Instituições, quando as tarefas do
projecto assim o exigirem.

•

Inserir ou extrair os dados e preparar os respectivas bases de dados (ex. Excel, SPSS),
quando assim for necessário.
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•

Utilizar programas de análises de dados (ex. SPSS, STATISTICA) para realizar as análises
estatísticas aos resultados das experiências efectuadas, sempre que necessário.

•

Colaborar, sempre que solicitado, na preparação de documentos/eventos de divulgação
científica, designadamente, artigos, capítulos, apresentações, posters ou ainda na
organização de encontros científicos.

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do
Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de
Recursos Humanos 2010.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Investigação e interveção
Social, ISCTE-IUL, sob a orientação científica da Professora Doutora Margarida Vaz Garrido.
Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 3 meses, com início previsto em Abril de 2012.
O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 6 meses.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 745,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga mensalmente por cheque.
Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação
curricular (50%) e entrevista (50%).
Composição do Júri de Selecção: Prof. Margarida Vaz Garrido (presidente do júri,
investigadora do CIS-IUL), Prof. Diniz Lopes (vogal, investigador do CIS-IUL) e Prof. Marília
Prada (vogal, investigadora do CIS-IUL).
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público
do CIS-IUL, sendo o candidato(a) aprovado(a), e todos os restantes candidatos(as)
notificados(as) através de email.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 10 a 24 de Fevereiro de 2012.
As candidaturas devem ser enviadas por correio electrónico para a Prof. Margarida Vaz
Garrido (margarida.garrido@iscte.pt) acompanhadas obrigatóriamente dos seguintes
documentos:
- Carta de motivação;
- Curriculum Vitae;
- Cópia do certificado de habilitações;
- 1 a 2 cartas de referência;
- Outros elementos que julguem pertinentes para a apreciação da candidatura.
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