
 

  
 

EDITAL N.º 070/2017 

ANÚNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D  

Título: Uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia    

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia no âmbito do projeto 
“CIE- Centro Internacional Sobre o Envelhecimento ", Projeto 0348_CIE_6_E, financiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional POCTEP), nas seguintes condições: 

Área Científica: Envelhecimento Ativo-Educação Física e Desporto 

Requisitos de admissão: O Candidato deverá ser detentor de uma licenciatura em Educação Física e Desporto, ou 
área afim e ter pelo menos 10 de experiência profissional. São fatores preferenciais ter experiência de trabalho com 
populações Sénior, experiencia em avaliações antropométricas, condição física e estado geral de saúde. Demonstrada 
capacidade de coordenação de atividades envolvendo trabalho multidisciplinar, preferencialmente no âmbito de 
projetos financiados Nacionais ou Europeus. Capacidade demonstrada de coordenar e implementar atividades 
envolvendo populações seniores e experiencia de investigação de âmbito geral. 

Plano de trabalhos: O Bolseiro irá participar na organização, coordenação e implementação do projeto “Centro 
Internacional Sobre o Envelhecimento, nas suas várias dimensões: Formação, Investigação, Inovação e Comunicação. 
Participará na Coordenação de várias equipas multidisciplinares, e implementação de enumeras atividades de 
formação, investigação, inovação e comunicação envolvendo a problemática do Envelhecimento Ativo com vários 
públicos-alvo: população sénior, profissionais de várias áreas, empresários e entidades públicas e privadas regionais. 
As atividades de investigação a implementar incluem a recolha de dados antropométricos, condição física, estilos de 
vida, estados de saúde a cerca de 3000 inquiridos, com recurso a equipamentos e ferramentas adequadas à natureza 
do trabalho.  

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Gestão de Ciência e Tecnologia, aprovado pela 
Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado 
pelo Decreto-Lei nº 233/2012, de 29 de outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei nº 
89/2013, de 9 de Julho e Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT em vigor, 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf). 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no CBMR- Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade 
do Algarve sob a orientação científica da Professora Doutora Sandra Cristina Cozinheiro Fidalgo Rafael Gamboa Pais. 

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em janeiro de 2018. O contrato de bolsa 
poderá eventualmente, ser renovado até ao máximo da duração do projeto. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1.245,00, conforme tabela de 
valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga 
mensalmente por transferência bancária. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular, entrevista e 
experiência profissional. À avaliação curricular será atribuída uma classificação máxima de 30 valores; à entrevista 
será atribuída uma classificação máxima de 40 valores e à experiência profissional será atribuída uma classificação 
máxima de 30 valores. A classificação final será expressa na escala de 0 a 100 valores. O Júri reserva-se o direito de 
não atribuir a bolsa a candidatos com pontuação final inferior ou igual a 50 valores, sendo atribuída a bolsa ao 
candidato aprovado com classificação mais elevada. 

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção, formado por três Doutores efetivos e 1 suplente, 
será constituído por: 

 - Sandra Cristina Cozinheiro Fidalgo Rafael Gambôa Pais (Presidente do Júri); 

- Maria Palma Mateus (Vogal efetivo); 

 



 

  
 

 

 

- Maria Margarida Teixeira Custódio dos Santos (Vogal efetivo); 

- Adriana Isabel Rodrigues Cavaco (Vogal Suplente) 

e  

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 da Escola Superior de Saúde da Universidade 
do Algarve, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período 
de 22/11/2017 a 06/12/2017. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada 
dos seguintes documentos:  

- Curriculum Vitae; 

- Certificado de Habilitações ou cópia autenticada; 

- Bilhete de Identidade / Passaporte; 

- Número de Identificação Fiscal; 

- Outros documentos comprovativos considerados relevantes 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, 
Avenida Dr. Adelino da Palma Carlos, 8000-510 Faro, EDITAL N.º 070/2017, ao cuidado de Sandra Cristina Pais ou 
por email para spais@ualg.pt. 

A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito 
do Projeto em referência, caso não se venha a efetivar a outorga do respetivo contrato com a entidade financiadora. 

Universidade do Algarve, 9 de novembro de 2017  

O Investigador Responsável 

 

 

 

Profª. Doutora Sandra Cristina Cozinheiro Fidalgo Rafael Gamboa Pais 

 

 

 

 

 

 


