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BOLSA DE INvEsTIGAçA0

Encontra-se aberto concurso para a atribuicao de uma Bolsa de lnvestigaçao Pós-doutoral no ãmbito

do Projeto CIEQV, corn a referência UIDB/04748/2020, financiado por fundos nacionais inscritos no

orcamento da FCT, nas seguintes condiçOes:

Coordenador Principal:

Professor Doutor José de Jesus Fernandes Rodrigues

Areas CientIticas da Boisa:

CiOncias do Desporto

Requisitos de Admissão:

a) Doutorado ern Ciências do Desporto ou area afirn, sendo que o grau de doutor deve ter sido

obtido nos três anos anteriores a data da subrnissão da candidatura a bolsa;

b) Conhecimentos em areas cientificas aplicadas ao Desporto, Atividade Fisica e Saüde;

c) Dominic das ferramentas de investigacao (metodologias estatIsticas aplicadas) e de

construção e validaçao de instrumentos de pesquisa (nas areas referidas no edital);

d) Born dominic na gestão de bases de dados de investigacao e na divulgação cientIfica, na area

do concurso;

e) Conhecimentos sólidos do Desporto, Atividade FIsica e SaUde, e do seu impacto societal;

f) Publicacão de trabalhos cientif ices em revistas indexadas de referência internacional;

g) Participacao em eventos e congresses cientif ices na area do concurso;

h) Born dominic da lingua inglesa;

i) Capacidade de trabalho em equipa;

j) Disponibilidade imediata.

Piano de trabaiho:

A bolsa destina-se a apoiar as atividades de investigacao do projeto, nomeadamente:

a) Producão de investigacao aplicada na area do concurso corn publicacão em revistas

indexadas de referência internacional;
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b) Elaboracao de projetos de investlgacao para candidaturas a financiamento externo;

c) Colaboracao no desenvolvimento de projetos em curso na area do concurso;

d) Desenvolvimento de conteüdos para a formacão avançada na area do concurso;

e) Desenvolvimento e treino de investigadores em formacão;

f) Construcao, especificacao e aplicacao de instrumentos de pesquisa;

g) Coordenacao e participacao em equipas para o desenvolvimento de pesquisa;

h) Outras atividades inerentes e subjacentes ao desenvolvimento do projeto;

i) Elaboracao de relatórios;

j) Apoio a atividade de investigacão do projeto.

Local de trabaiho:

0 trabalho será realizado na Escola Superior de Desporto de Rio Major do Instituto Politécnico de

Santarém, sob orientaçao do Professor Coordenador Principal José de Jesus Fernandes Rodrigues.

Legislaçao e regulamentaçao aplicável:

a) Estatuto do Bolseiro de lnvestjqacão Cientifica, aprovado pela Lel n.° 40/2004, de 18 de

agosto, corn as alteracOes que he foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 202/2012, de 27 de

agosto, Decreto-Lei 123/2019 de 28 de agosto, Decreto-Lei fl.0 233/2012, de 29 de outubro, Lei

fl.0 12/2013, de 29 de janeiro, e Decreto-Lei fl.0 89/2013 de 9 de juiho;

b) Requlamento de Bolsas de lnvestiqação da Fundaçao para a Ciência e Tecnoloqia, aprovado

pelo Regulamento N° 950/2019, de 29 de Novembro, publicado em Diário da Repüblica n.°

241/2019, Série II, de 16 de Dezembro.

(https://www.fct.pt/a poios/bolsas/regulamento.phtml.pt).

Duração da bolsa:

A bolsa terá a duraçao doze meses, podendo ser prorrogada ate ao término do projeto e dentro dos

limites da legislação em vigor, corn inIcio previsto em setembro de 2021.
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Valor do subsIdio de manutencão mensal:

o montante da bolsa corresponde a 1646€ (mu e seiscentos e quarenta e seis euros) mensais,

conforme tabela de valores das bolsas atribuldas diretamente pela FCT, l.P. no Pals.

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt).

Ac bolseiro será page o Seguro de Acidentes Pessoais e Seguro Social Voluntário (SSV) nos termos

do Estatuto do Bolseiro lnvestigacao, sendo, no entanto, da responsabilidade do bolseiro a adesão

ao SSV. 0 pagarnento da bolsa será efetuado por transferência bancária corn periodicidade mensal.

Métodos de selecao:

o processo de seleção será desenvolvido corn base na avaliaçao curricular, carta de rnotivacao e

entrevista de selecao. Na avaliaçao das candidaturas serão tides ern conta os seguintes critérios:

a) Forrnação acadérnica e percurso profissional e de investigacao (50%);

b) Outra experiência profissional relevante (20%);

c) Entrevista (20%);

d) Carta de motivação (10%).

Composicao do Jun de Seleção:

Presidente do Jun — José de Jesus Fernandes Rodrigues, Professor Coordenador Principal

Vogal Efetivo — Rui Manuel Neto Matos, Professor Coordenador

Vogal Efetivo — José Joaquirn Penedos da Arnendoeira Martins, Professor Coordenador
1.0 Suplente — Fernando Jorge Lourenço dos Santos, Professor Adjunto

2.° Suplente — Pedro Nuno de Alexandre Sobreiro, Professor Adjunto

Formalizaçao das candidaturas:

As candidaturas devem ser formalizadas através de correio eletrOn ico

jrodriques@esdrrn.ipsantarern.pt

e acornpanhadas dos seguintes docurnentos:

a) Carta de motivacao;

b) Curriculum Vitae detaihado;
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c) Certificado de habilitacöes e outros comprovativos;

d) Outros documentos que os/as candidatos/as considerem relevantes.

A referenda ao concurso (Ref.a: Bolsa de Investigaçao - Projeto CIEQV — FCT - UIDB/04748/2020)

deve ser indicada no assunto do e-mail.

Forma de publicitaçao/notificaçào dos resultados:

Os resultados finais da avaliacão serão publicitados através de lista ordenada por nota final obtida,

afixada em local visIvel e püblico do Instituto Politécnico de Santarém e publicada no website

www.ipsantarem.pt, sendo 0(a) candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de correio eletrónico.

Prazo de candidatura:

O concurso encontra-se aberto no perlodo de 1 a 14 de julho de 2021.

REPUBLICAr
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Instituto Politécnico de Santarém, 18-06-2021

O Presidente

João Moutão

Professor Adjunto

FCi• para a Ci€ncia
e a Tecnologia
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