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Edital 
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (PÓS-DOUTORAL), UMA VAGA  

Ref.ª BIPD_CIEQV_01_2023 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de Investigação pós-doutoral (BIPD) para 

titulares de grau de doutor, no âmbito do projeto CIEQV, com a referência UIDB/04748/2020, financiado por 

fundos nacionais inscritos no orçamento da FCT, nas seguintes condições:  

 

Coordenador do Projeto e da Bolsa: 
Professor Doutor José de Jesus Fernandes Rodrigues 
 

Área Científica: Ciências Sociais; Ciências da Saúde; Ciências do Desporto; Ciências da Educação; Ciências 

Agrárias.  Área temática: Qualidade de Vida. 

 

Requisitos de admissão: estar habilitado(a) com Doutoramento numa das áreas do concurso, relevante para o 

Centro de Investigação em Qualidade de Vida. Ter licença de condução válida para veículos ligeiros da classe B. 

O grau de doutor tenha sido obtido nos três anos anteriores à data da submissão da candidatura à bolsa. 

Candidatos que tenham obtido o grau no estrangeiro devem ter o grau reconhecido em Portugal, nos termos 

do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto. 

 

Como fatores preferenciais: 

a) Conhecimentos em áreas científicas do Centro de Investigação em Qualidade de Vida; 

b) Domínio das ferramentas de investigação (metodologias estatísticas aplicadas) e de construção e 

validação de instrumentos de pesquisa (nas áreas referidas no edital); 

c) Bom domínio na gestão de bases de dados de investigação e na divulgação científica, na área do 

concurso;  

d) Publicação de trabalhos científicos em revistas indexadas de referência internacional; 

e) Participação em eventos e congressos científicos na área do concurso; 

f) Bom domínio da língua inglesa;  

g) Capacidade de trabalho em equipa;  

h) Disponibilidade imediata. 

 

Plano de trabalhos: A bolsa destina-se a apoiar as atividades de investigação do projeto, nomeadamente: 

a) Produção de investigação aplicada na área do concurso com publicação em revistas indexadas de 

referência internacional; 

b) Elaboração de projetos de investigação para candidaturas a financiamento externo;  

c) Colaboração no desenvolvimento de projetos em curso na área do concurso;  

d) Desenvolvimento de conteúdos para a formação avançada na área do concurso; 

e) Desenvolvimento e treino de investigadores em formação; 

f) Construção, especificação e aplicação de instrumentos de pesquisa; 

g) Coordenação e participação em equipas para o desenvolvimento de pesquisa; 

h) Outras atividades inerentes e subjacentes ao desenvolvimento do projeto; 
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i) Elaboração de relatórios; 

j) Apoio à atividade de investigação do projeto. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: A concessão da Bolsa de Investigação será realizada mediante a 

celebração de um contrato entre o Instituto Politécnico de Santarém e o bolseiro, nos termos do Regulamento 

de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT) e do Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica (Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

123/2019, de 28 de agosto) https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf. 

 

Local de trabalho: O trabalho será realizado no Centro de Investigação em Qualidade de Vida, do Instituto 

Politécnico de Santarém, sob orientação do Professor Coordenador Principal José Fernandes Rodrigues 

 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração doze meses, podendo ser eventualmente renovável em caso de 

prorrogação do financiamento por dois períodos adicionais de doze meses até ao término do projeto e dentro 

dos limites da legislação em vigor, com início previsto em março de 2023. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1686,00, conforme tabela 

de valores das bolsas atribuídas pela FCT, I.P. no País (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). 

O Bolseiro usufruirá de um seguro de acidentes pessoal e, caso não se encontrem abrangidos por qualquer 

regime de proteção social, podem assegurar o exercício do direito à segurança social mediante adesão ao 

regime do seguro social voluntário, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de fevereiro. A 

periodicidade de pagamento da bolsa é mensal. 

 

Métodos de selecção: O processo de seleção será desenvolvido com base na avaliação curricular, carta de 

motivação e entrevista de seleção. Na avaliação das candidaturas serão tidos em conta os seguintes critérios: 

a) Formação académica, percurso profissional e de investigação (50%);  

b) Outra experiência profissional relevante (20%); 

c) Entrevista (20%);  

d) Carta de motivação (10%).  

 

Composição do Júri de Selecção:  

Presidente do Júri – José de Jesus Fernandes Rodrigues, Professor Coordenador Principal 

Vogal Efetivo – Paula Lúcia da Mata Silvério Ruivo, Professora Coordenadora 

Vogal Efetivo – José Joaquim dos Penedos da Amendoeira Martins, Professor Coordenador 

1º Suplente – Carla Maria Chicau Costa Borrego, Professora Coordenadora 

2º Suplente – Fernando Jorge Lourenço dos Santos, Professor Adjunto 

 

Formalização das candidaturas:  

As candidaturas devem ser formalizadas através de correio eletrónico coordenador.cieqv@gmail.com e 

acompanhadas dos seguintes documentos:  

a) Carta de motivação; 

b) Curriculum Vitae detalhado; 
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c) Certificados de habilitações e outros comprovativos; 

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

 

A referência ao concurso (Ref.ª: BIPD_CIEQV_01_2023) deve ser indicada no assunto do e-mail.  

 
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 Instituto Politécnico de Santarém e 

publicada no website www.ipsantarem.pt, sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de 

correio eletrónico. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período 

de 16 a 31 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Santarém, 13 de janeiro de 2023 

 

O Presidente do Instituto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Financiado por: 

 

  

Assinado por: JOÃO MIGUEL RAIMUNDO PERES
MOUTÃO
Num. de Identificação: 109918509
Data: 2023.01.12 16:35:26+00'00'
Certificado por: Diário da República Eletrónico.
Atributos certificados: Presidente - Instituto
Politécnico de Santarém.
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