Coordenador Científico: Manuel Alves Rodrigues, Ph.D, Agregação
Vice Coordenadora: Aida Cruz Mendes, Ph.D

EDITAL
(BOLSA BI)
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do
projeto: “Active Retirement”: study of a healthy ageing promotor program (“Reforma ativa”:
estudo de um programa promotor de um envelhecimento saudável) [PTDC/MHCPSC/4846/2012], na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde - Enfermagem (UICISAE) da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), financiado por fundos nacionais
através da FCT/MCTES (PIDDAC) e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) através do COMPETE – Programa Operacional Factores de
Competitividade (POFC) do QREN, nas seguintes condições:
Área Científica: Ciências Sociais e Humanas
Requisitos de admissão: Licenciatura em Relações Internacionais. Área de formação
suplementar em Educação para a Saúde. Domínio do inglês avançado. Experiência na área da
coordenação de atividades relacionadas com a educação e gestão da educação em saúde.
Privilegia-se a experiência em projetos financiados de âmbito internacional, relacionados com a
saúde/educação. Privilegia-se o domínio do software SPPS e conhecimentos do software
NVivo. É fator preferencial a publicação de artigos em revistas científicas com fator de impacto.
Privilegia-se, ainda, experiência no âmbito da intervenção comunitária.
Plano de trabalhos: O plano de trabalhos envolve o exercício de funções técnico-científicas ao
nível de suporte, execução e acompanhamento do projeto em termos nacionais e
internacionais. Acresce o apoio de caráter científico diverso, ao nível da elaboração de
comunicação de cariz científico e relatórios de investigação. O plano comporta ainda atividades
relacionadas com a natureza e especificidade do projeto, incluindo planeamento e execução de
atividades, execução de relatórios de progresso/avaliação, elaboração de artigos científicos e
comunicações científicas, acompanhamento do projeto e ações de sensibilização pública
associadas ao projeto.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do
Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de
Recursos Humanos 2012.
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Unidade de Investigação em Ciências da
Saúde - Enfermagem (UICISA-E) da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, sob a
orientação científica da Professora Doutora Helena Maria Almeida Macedo Loureiro.
Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em 1 de julho de
2013. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao final 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
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação
curricular e entrevista, sendo selecionados para entrevista os candidatos que obtenham na
avaliação curricular uma classificação superior a 70%.
A avaliação curricular (AC) terá ponderação de 60% na fórmula de classificação final e é
expressa na seguinte fórmula:
AC = (30%*HA) + (30%*FPGL) + (40%*EP) em que:
AC – Avaliação curricular
HA – Habilitações Académicas
FPGL – Formação pós-graduada e linguística
EP – Experiência Profissional
Na avaliação curricular, cada fator considerado será expresso numa escala de 0 a 20 valores.
A entrevista de seleção (ES) terá ponderação de 40% na fórmula de classificação final (CF),
sendo os resultados expressos numa escala de 0 a 20 valores, sendo avaliada segundo níveis
classificativos de «elevado», «bom», «suficiente», «reduzido» e «insuficiente», aos quais
correspondem, respetivamente as classificações de 20, 16, 12, 8, e 4 valores.
A ordenação final dos candidatos será expressa de 0 a 20 valores, tendo em conta a
ponderação atribuída à avaliação curricular (AC) e entrevista de seleção (ES), e é expressa
através da seguinte fórmula:
CF = (60%*AC) + (40%*ES)
na qual
CF – Classificação Final
AC – Avaliação Curricular
ES – Entrevista Seleção
Composição do Júri de Seleção:
Presidente do Júri:
Helena Maria Almeida Macedo Loureiro Ph.D (Investigadora Responsável do Projeto)
Vogais Efetivos:
Aida Maria O. C. Mendes Ph.D (Vice Coordenadora da UICISA-E)
Rogério Manuel Clemente Rodrigues Ph.D (Investigador da UICISA-E)
Vogais Suplentes:
Ana Paula Forte Camarneiro Ph.D (Investigadora da UICISA-E)
Margarida Alexandra N. C. G. M. Moreira da Silva MSc (Investigador da UICISA-E)
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
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 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 27 de maio a 07 de junho de 2013. As candidaturas devem ser
formalizadas através do envio dos seguintes documentos:
Carta de candidatura motivacional (datada e assinada); Curriculum Vitae (datado e
assinado); Fotocópia de Certificado de Habilitações e dos documentos de formação
realizada; Eventuais cartas de referência. A não-apresentação dos documentos exigidos
determina a exclusão do candidato.

Todos os documentos acima indicados devem ser organizados em formato PDF e enviados
obrigatoriamente via email para: investiga@esenfc.pt indicando no campo “Assunto” a
referência ao projeto a que se candidata. Não são admitidas candidaturas entregues em mãos
ou remetidas por CTT.
Para informações ou esclarecimento de dúvidas contactar diretamente:
Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA:E)
Email: investiga@esenfc.pt
Telefone: 239 487 217
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Polo C, 1º piso.

O Coordenador Científico da Unidade de Investigação
13/05/2013
Manuel Alves Rodrigues
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