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EDITAL Nº 069/2017 

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

Título: Uma Bolsa de Investigação  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de (1) Bolsa de Investigação - Licenciado no âmbito do projeto: PS 
UAlg/ATA "365 Algarve" 2ª Edição – Região de Turismo do Algarve, financiado pela Região de Turismo do Algarve, nas 
seguintes condições:  

Área Científica: Turismo, Marketing e Comportamento do Consumidor  

Requisitos de admissão: Licenciatura em Turismo ou em Marketing ou em áreas afins. Dá-se preferência a 
candidatos que tenham experiência prévia na realização/organização de equipas de inquéritos e que demonstrem 
conhecimentos alargados nos seguintes programas: Office (Excel e Word); SPSS, CorelDraw. É ainda fator preferencial 
possuir residência na região onde o trabalho decorre (Algarve) uma vez que o conhecimento vasto sobre a geografia 
da região é determinante para uma boa realização/ condução dos trabalhos.  

Plano de trabalhos: 1. Apoio às equipas de recolha de questionários para a elaboração do relatório final; 2. Apoio 
às organizações dos eventos responsáveis pela distribuição dos questionários nos eventos; 3. Apoio na construção e 
validação da base de dados do projeto; 4. Elaboração do relatório intercalar do projeto: Elaboração escrita, Elaboração 
gráfica, Formatação geral; 5. Elaboração do relatório final do projeto: Elaboração escrita, Elaboração gráfica, 
Formatação geral.  

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei n.º 
40/2004, de 18/08, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27/08, e alterado pelo Decreto-Lei nº 
233/2012, de 29/10 e pela Lei nº 12/2013, de 29/01 e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 09/07 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 na Universidade do Algarve, Campus Gambelas, sob a orientação 
científica do Professora Doutora Antónia Correia e do Professor Doutor Paulo Águas.  

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 6 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 € 745, 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:   

O Júri deliberou, por unanimidade, que os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:  

1 Avaliação curricular, com uma valoração de 60%, distribuída pelos seguintes parâmetros: Grau académico (até 5 
valores); Relevância do grau académico (até 4 valores); Experiência na área definida no plano de trabalhos (até 
5 valores); Proficiência na língua Inglesa (até 2 valores); Conhecimentos de softwares estatísticos (até 2 valores); 
Conhecimentos de softwares de edição e tratamento de imagem (até 2 valores). 
  

2 Entrevista, com a uma valoração de 40%, distribuída pelos seguintes parâmetros: Capacidade de iniciativa (até 
7 valores); Grau de conhecimento do objeto de estudo (até 7 valores); Capacidade de expressão e fluência verbal 
para comunicar com turistas (até 6 valores). 

  
  
 
  
  
  

  



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

- Prof. Doutor Paulo Águas (Presidente do Júri);  

- Profª. Doutora Margarida Santos (Vogal efetivo);  

- Profª. Doutora Marisol Correia (Vogal efetivo);  

- Profª. Doutora Célia Ramos (Vogal Suplente).  

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através 
de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida afixada em local visível e público da Universidade do Algarve, 
Campus Gambelas - Reitoria, 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 até 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;  

- Bilhete de Identidade / Passaporte;  

- Número de Identificação Fiscal;    

- Outros documentos considerados relevantes para aplicação dos critérios de seleção. 

As candidaturas deverão ser remetidas por email para: Paulo Águas - paguas@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 o mérito absoluto do primeiro candidato seriado não seja considerado satisfatório.  

 

Universidade do Algarve, 30 de outubro de 2017   

O Investigador Responsável  

 

  

 

Prof. Doutor Paulo Águas  

  

  

  

  

  

  


