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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO  
NO ÂMBITO DO PROJETOS DE INVESTIGAÇÂO PTDC/CPE-CED/120404/2010 

 
 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) para Mestre no 

âmbito do Projeto PTDC/CPE-CED/120404/2010, designado por Desenvolvimento de 

Competências para a Saúde e a Sexualidade Saudável a partir da Identificação de 

Necessidades em Meio Escolar e Meio Institucional, financiado pela programa COMPETE - 

Programa Operacional Fatores de Competitividade na sua componente FEDER e pelo 

orçamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia na sua componente OE, nas seguintes 

condições: 

Área Científica: Educação para a Saúde 

Requisitos de admissão: 1. Mestrado em Estudos da Criança – Área de Especialização em 

Promoção da Saúde e do Meio Ambiente ou áreas científicas afins; 2. Experiência de 

investigação nos domínios de biologia, saúde ou ambiente; 3. Excelente conhecimento de 

inglês; 4. Experiência no tratamento de dados de investigação com software específico; 5. 

Preferência por candidatos com comunicações apresentadas em reuniões científicas e com 

publicações internacionais, bem como com intenção de prosseguir formação pós-graduada ao 

nível de doutoramento.  

Plano de trabalhos: Realizar trabalhos de Investigação no âmbito do Projeto acima referido, 

na área da Educação para a Saúde; trabalho de campo; transcrição de entrevistas; tratamento de 

dados em SPSS e NVivo; colaboração na organização de encontros científicos; apresentação de 

comunicações e artigos em encontros científicos, participação em elaboração de relatórios 

científicos. 

Legislação e regulamentação aplicável: A bolsa é atribuída ao abrigo do Estatuto do Bolseiro 

de Investigação designadamente a Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto; Regulamento da 

Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de Educação da Universidade do 

Minho, sob a orientação científica da Doutora Zélia Anastácio. 



Duração da bolsas: A bolsa terá a duração de 12 meses, eventualmente renovável por igual 

período, com início previsto para 01 de Outubro de 2012, em regime de exclusividade, 

conforme regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT 

(http://www.fct.mces.pt/pt/apoios/formacao/ambitoprojectos). 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante conforme tabela de valores das bolsas 

atribuídas directamente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. no País 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). O valor mensal será pago por transferência 

bancária. 

Método de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e 

entrevista individual aos candidatos admitidos. 

Composição do Júri de seleção: Zélia Anastácio (presidente), Graça Simões de Carvalho 

(vogal), Judite Zamith-Cruz (vogal suplente). 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, enviada por carta a todos os 

candidatos. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto no período de 19 de julho a 01 de agosto de 2012. 

As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de 

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum vitae, certificado de 

habilitações e outros documentos considerados relevantes. 

As candidaturas deverão ser enviadas por email ( zeliaf@ie.uminho.pt ) ou por correio para o 

seguinte endereço: 

Centro de Investigação em Estudos da Criança 
Instituto de Educação 
Universidade do Minho 
A/c Doutora Zélia Anastácio 
Campus de Gualtar 
4710-057 Braga 
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