CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DO
PROJETO «MÓDULO DE QUESTÕES PARA O DOMÍNIO DOS CUIDADOS PARA
IDOSOS»(PTDC/CS-SOC/117593/2010)
Candidaturas de 05 a 16 de março 2012
A Faculdade de Letras da Universidade do Porto comunica que está aberto concurso
para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do Projeto PTDC/CSSOC/117593/2010 - Módulo de questões para o domínio dos cuidados a
idosos, co-financiado pelo COMPETE - Programa Nacional Fatores de
Competitividade e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nas seguintes
condições:
Atividade: O/A bolseiro/a desenvolverá trabalho de investigação no âmbito do
projeto PTDC/CS-SOC/117593/2010 - "Módulo de questões para o domínio dos
cuidados para idosos" (descrito na página
http://www.isociologia.pt/investigacao_projectos.aspx?id=119#dMainContent ).
Supervisão Científica: O/A Bolseiro/a desenvolverá a sua atividade sob a
supervisão científica do Investigador Responsável do projeto, Profª Doutora
Alexandra Lopes.
Formação Requerida: Mestrado na área científica do projeto (Sociologia)
Funções: i) apoio à organização e participação nas reuniões do projecto; ii)
pesquisa bibliográfica; iii) organização e processamento de todos os documentos
produzidos durante o projeto; iv) frequência de curso de formação sobre «cognitive
interviewing»; v) apoio à concepção de inquéritos; vi) administração de inquéritos;
vii) edição e análise estatística de dados; viii) observação do trabalho de campo da
equipa de investigadores em Londres; ix) apoio às conferências, relatórios e edições
do projecto.

Critérios de Seleção: (A) Mestrado na área científica do projecto; (B) Formação
específica na área das metodologias de investigação quantitativa aplicadas à
Sociologia; (C) Conhecimentos de Inglês (falado e escrito); (D) Experiência em
concepção de questionários, realização de inquéritos e análise estatística de dados;
(E) Interesse e conhecimento do domínio científico do projecto.
N.B.: de acordo com o regulamento da FCT apenas podem candidatar-se cidadãos
nacionais ou cidadãos portadores de título de residência em Portugal à data do
concurso.
Documentos de Candidatura: Deverão ser entregues pela via a seguir indicada:
Curriculum Vitae detalhado;
Carta de motivação;
Cópia de certificado de habilitações;
Fotocópia de BI e Nº. de contribuinte ou cartão de cidadão;
Outros documentos considerados relevantes para a candidatura
(trabalhos académicos, cartas de referência, etc.)
As candidaturas deverão ser enviadas por correio registado, com data de carimbo de
expedição até ao último dia do concurso, endereçadas a:
Profª Doutora Alexandra Lopes
Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Via Panorâmica s/n
4150-564 Porto
Prazos e Entrega de Candidatura: A entrega de candidaturas decorre de 5 a 16
de março de 2012, com os documentos mencionados no parágrafo anterior, por
correio postal.
Júri: O júri de seleção é composto por 3 doutorados, sendo o presidente do júri o
responsável científico do projeto. O júri de seleção tem a seguinte composição:
Presidente - Profª Doutora Alexandra Lopes
1º Vogal - Profª Doutora Isabel Dias
2º Vogal - Prof. Doutor Eduardo Rodrigues
Processo de Seleção: A seleção dos candidatos far-se-á por avaliação curricular.
Se o júri considerar necessário poderá ser realizada entrevista. O anúncio do
resultado final será feito até ao dia 09 de abril de 2012. A avaliação curricular será
feita segundo os critérios de seleção, com as seguintes ponderações:
Parâmetros de avaliação Peso relativo na avaliação final Método de avaliação
A 20% Avaliação curricular
B 15% Avaliação curricular
C 15% Avaliação curricular
D 40% Avaliação curricular
E 10% Avaliação curricular
Forma de divulgação dos resultados:
Os resultados da avaliação serão divulgados no sítio da FLUP. A decisão final do
procedimento será comunicada aos candidatos por meio eletrónico ou outro, nos
termos previstos no Regulamento.
Duração e Regime da Atividade: Início previsto do contrato: 2 de maio de 2012.
A bolsa tem a duração de 18 meses, em regime de dedicação exclusiva, não
podendo ser renovada.
Remuneração e Condições de Exercício: O valor da bolsa será de 980/mês, de
acordo com a tabela em vigor para as bolsas no país financiadas pela FCT:
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores .
Exercício da função de acordo com o estatuto de bolseiros da FCT:
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro e com o regulamento de bolseiros
na Universidade do Porto, no âmbito do programa definido pelo Investigador
Responsável do Projeto.
Datas mais importantes:
Candidaturas: 5 a 16 de março de 2012
Entrevista dos candidatos selecionados (se necessária): 30 de março de 2012
Divulgação dos resultados: 9 de abril de 2012
Início do contrato: 2 de maio de 2012
Informação adicional: Para solicitar outra informação contatar
dpoliveira@letras.up.pt.
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