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EDITAL N.º 088/2019
AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
ART. 1º DO REGULAMENTO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Título: 1 BI (M) – Bolsa Investigação Mestre

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de investigação no âmbito do projeto/instituição de I&D
0551_PSL_6_E – PSL - "PROGRAMA PARA UNA SOCIEDAD LONGEVA", Programa financiado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional POCTEP, nas seguintes condições:
Área Científica: Ciências da Saúde - Reabilitação
Requisitos de admissão: Formação base na área da Reabilitação e Mestrado na área Saúde/Social. Comprovada
experiência de trabalho na área da Biomecânica, nomeadamente de utilização dos sistemas de análise de imagem
da VICON, plataformas de forças da AMTI e dinamómetros isocinéticos preferencialmente da HUMAC NORM.
Experiência em estudos de base populacional, na área do envelhecimento e avaliação de risco de queda. Comprovado
domínio da utilização do programa estatístico SPSS, e de técnicas de análise estatística.
Plano de trabalhos: O Candidato será integrado no Projeto 0551_PSL_6_E – PSL - "PROGRAMA PARA UNA SOCIEDAD
LONGEVA", sendo objetivo deste contrato de bolseiro que o candidato selecionado colaborar com a recolha de dados
biomecânicos, composição corporal, aptidão física e saúde na população sénior do Algarve. Será responsável por
introduzir os dados no Programa SPSS e realizar tratamento estatístico do mesmo, bem como preparar a submissão
de trabalhos para congressos. O candidato terá igualmente de elaborar novos protocolos de avaliação para um estudo
de base populacional envolvendo estudo de risco de quedas, população diabética, doentes com alterações músculo
esqueléticas.
Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, 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 o Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade do Algarve.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Saúde, Envelhecimento e Cinética do CBMR Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade do Algarve, sob a orientação científica da Professora Doutora
Sandra Rafael Gamboa Pais.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em 1 de novembro de 2019. O
contrato de bolsa poderá eventualmente ser renovado até ao máximo da duração do projeto, com términus previsto
em 31/12/2021.
Valor do subsídio mensal de manutenção: O montante do subsídio mensal de manutenção corresponde a 989,70€
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O subsídio de manutenção será pago mensalmente por transferência
bancária.
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e profissional (60
Pontos) e entrevista (40 Pontos). Apenas serão convocados para entrevista os 3 melhores classificados da avaliação
curricular/profissional. O júri reserva-se no direito de não chamar para entrevista candidatos cujo a pontuação na
avaliação curricular seja inferior a 35 pontos.

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção é constituído por três membros efetivos e 1
suplente (todos Doutorados):
- Sandra Cristina Cozinheiro Fidalgo Rafael Gamboa Pais (Presidente do Júri);
- Inês Gago Rodrigues (Vogal efetivo);
- João Miguel Quintino Guerreiro (Vogal efetivo);
- Ana Luísa de Sousa Coelho (Vogal Suplente).
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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 edifício 2 junto ao Secretariado do CBMR3º piso, 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 08/10/2019 a 21/10/2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada
dos seguintes documentos:
- Documento de Identificação oficial (cópia simples ou equivalente legal). Caso tenha nacionalidade diversa da
portuguesa deverá apresentar (titulo de residência, certificado de residência permanente ou estatuto de residente
de longa duração);
- Documento comprovativo de que o candidato reúne as condições exigíveis para o respetivo tipo de bolsa,
nomeadamente o certificado de habilitações de todos os graus académicos obtidos, com média final e com as
classificações em todas as disciplinas realizadas;
- Caso o grau académico tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo
deve conformar as regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 66/2018 de 16 de agosto, devendo o(a)
candidato(a) ordenado(a) em lugar elegível cumprir as formalidades exigidas até à data do
termo do prazo concedido para a celebração do contrato, sob pena de exclusão do
procedimento concursal.
- Curriculum Vitae;
- Certificado de Habilitações;
- Número de Identificação Fiscal;
- Outros documentos que sejam considerados pertinentes em razão do tipo e modalidade da bolsa.
- O Requerimento de candidatura ao concurso, datado e assinado, obrigatoriamente, deve ser dirigido ao Reitor
da Universidade do Algarve
(https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/gcp/requerimento_bolseiro_revisto_23.01.2018_002.pdf) e remetido para
o endereço: Universidade do Algarve / A/C Sandra Pais, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª (Edital
088/2019) ou por email para spais@ualg.pt. Ainda no referido requerimento, e caso o candidato apresente sua
candidatura através de correio eletrónico, deve expressamente consentir que todas as notificações relativas
ao procedimento concursal sejam enviadas para o endereço eletrónico indicado.
A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no
âmbito do Projeto em referência, sempre que o financiamento não se venha a efetivar.
Universidade do Algarve, 02 de outubro de 2019
O Investigador Responsável

Prof. Doutor Sandra Rafael Gamboa Pais

