
 

 

EDITAL N.º 085/2017 

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

Título: 1 Bolsa de Investigação 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI licenciado) no âmbito da Prestação 
de Serviços à Câmara Municipal de Albufeira (CMA) para Formação e Apoio Parental para Formação dos Técnicos da 
CMA e Suporte Técnico na Implementação do Primeiro Curso, (PFAP) , com o apoio financeiro da Câmara Municipal 
de Albufeira nas seguintes condições: 

Área Científica: Psicologia da Educação 

Requisitos de admissão: 1. Licenciatura em Psicologia, 2. Experiência na avaliação de famílias em risco psicossocial, 
3. Muito Bom conhecimento do Espanhol ao nível da leitura e conversação. 

Plano de trabalhos: Apoio à organização e implementação do curso de formação dos Técnicos da CMA. Participação 
na tradução e adaptação do manual de aplicação, da fundamentação teórica e folhas de atividades e de registo do 
“Programa de Apoyo y Formación Parental”. Realização de entrevistas às famílias que participam no programa e aos 
técnicos que o implementam. 

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 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 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais sob a orientação 
científica da Professora Doutora Cristina Nunes. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, em regime de exclusividade, com início previsto em 
janeiro de 2018. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €745,00, 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: o método de seleção a utilizar será a avaliação curricular, considerando os seguintes critérios: 
mérito académico (30%), experiencia na avaliação de famílias em risco (40%); experiência na elaboração de relatórios 
técnicos e científicos (10%), conhecimento do Espanhol (20%). 

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção, formado por três Doutores e 1 suplente, será 
constituído por: 
- Presidente do Júri: Cristina Nunes 
- Vogal efetivo: Cátia Martins 
- Vogal efetivo: Vítor Gamboa 
- Vogal Suplente: Luís Sérgio Vieira 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através 
de lista por nota final obtida afixada em local visível e público da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade do Algarve, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período 
de 16/01/2018 a 29/01/2018. 
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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 comprovativos considerados relevantes 

As candidaturas deverão ser remetidas por: email para csnunes@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, sempre que o financiamento não se venha a efetivar. 

Universidade do Algarve, 12 de Dezembro de 2017  

O Investigador Responsável 

 

 

 

Profª. Doutora Cristina Nunes 

 

 

 

 

 


