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Edital para atribuição de Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do Projeto  

PTDC/MHC-PED/4725/2012 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma bolsa de investigação no âmbito do projeto 

“Avaliar para prevenir: Estudos de Tracking e Validação dos Inventários de Desenvolvimento 

Comunicativo de MacArthur-Bates para Português Europeu” (PTDC/MHC-PED/4725/2012), 

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P., através do COMPETE – Programa 

Operacional Fatores de Competitividade, co-financiado pelo FEDER - Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Psicologia da Educação 

 

Requisitos de admissão:  

1. Mestrado ou grau equivalente em Psicologia, área de especialização em Psicologia da 

Educação; 2. Cursos de formação complementar no âmbito da estatística e/ou da investigação; 3. 

Experiência na utilização dos softwares de análise de dados SPSS e Winsteps; 4. Experiência na 

análise de dados e na sua comunicação oral; 5. Bons conhecimentos de inglês; 6. Bons 

conhecimentos de informática; 7. Experiência de investigação na área de construção e validação 

de instrumentos de avaliação; 8. Experiência na avaliação de crianças. 

 

Factores preferenciais:  

1. Conhecimentos no domínio da avaliação da linguagem oral; 2. Conhecimentos de utilização e 

interpretação de dados do programa e-prime; 3. Conhecimentos de análise de dados no âmbito da 

Teoria Clássica dos Testes; 4. Conhecimentos de análise dos dados no âmbito da Teoria da 

Resposta ao Item; 5. Conhecimentos de análise e interpretação de dados da Análise Factorial 

Confirmatória; 6. Capacidade de descrever e apresentar os resultados em formato de artigo 

científico; 7. Conhecimentos de estatística descritiva e inferencial; 8. Conhecimentos de análise de 

dados em estudos longitudinais. 

 

Plano de trabalhos:  
As actividades a realizar incluem a participação nas seguintes tarefas: 

 

A) Inventário de Desenvolvimento Comunicativo MacArthur-Bates 16-30 meses 

 Delineamento e marcação das reuniões de recolha de dados de acordo com a amostra pré-

estabelecida 

 Programação das deslocações e reprodução dos materiais 

 Coordenação da recolha de dados para o estudo de validação 



 

 Organização da base de dados.  

 Tratamento estatístico dos dados.  

 Organização da versão final. 

 Programação do estudo de validação e definição de amostras. 

 Coordenação e colaboração na recolha de dados. 

 Coordenação e colaboração na informatização dos dados. 

 

B) Inventário de Desenvolvimento Comunicativo MacArthur-Bates 8-15  meses 

 Programação do estudo piloto e definição de amostras. 

 Delineamento e marcação das reuniões de recolha de dados.   

 Programação das deslocações e reprodução dos materiais 

 Coordenação e colaboração na recolha de dados. 

 Coordenação e colaboração na informatização dos dados. 

 Tratamento estatístico dos dados.  

 Organização da versão experimental 

 Programação do estudo em função da amostra nacional selecionada 

 Contactos, delineamento e marcação das reuniões de recolha de dados.   

 Programação das deslocações e reprodução dos materiais 

 Coordenação e colaboração na recolha de dados. 

 Coordenação e colaboração na informatização dos dados. 

 Tratamento estatístico dos dados.  

 

Para além dos pontos anteriores, que dizem respeito essencialmente ao processo de organização e 

participação no processo de recolha de dados e respetiva análise recorrendo a softwares 

específicos (SPSS e Winsteps), integram as atividades a realizar: 
 Apresentação de resultados 

 Colaboração na escrita de artigos científicos 

 Colaboração na elaboração dos respetivos manuais.  

 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro 

de Investigação Científica), com as alterações previstas no Decreto-lei 202/2012, de 27 de Agosto; 

Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., de 2012. 

 

 

 



 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido maioritariamente no Centro de Investigação em 

Estudos da Criança (IE-UM), nas instalações da Universidade do Minho, em Braga, mas 

implicando também deslocações a creches e jardins de infância de todo o país, incluindo ilhas, sob 

a orientação científica da Professora Doutora Fernanda Leopoldina Viana. 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto a 1 de maio de 2013. 

O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao limite máximo da duração do projeto e/ou da 

legislação aplicável. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980 (BI-M)  

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). O pagamento é efectuado por transferência 

bancária. 

 

Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: 

- 1ª fase: avaliação curricular (50%). 

 Passam à segunda fase os 5 candidatos com as 5 pontuações superiores.   

 

- 2ª fase: entrevista (50%). Durante a entrevista os candidatos poderão prestar provas 

relativamente ao domínio das ferramentas informáticas requeridas no presente edital.  

 

 

Composição do Júri de Selecção:  

Presidente: Professora Doutora Fernanda Leopoldina Viana – Instituto de Educação da U. Minho 

Vogal efetivo: Professora Doutora Iolanda Ribeiro – Escola de Psicologia a U. Minho 

Vogal efetivo: Professora Doutora Rosa Lima – Escola Superior de Educação Paula Frassinetti 

Vogal suplente: Professora Doutora Maria de Fátima Morais – Instituto de Educação da U. Minho  

Vogal suplente: Professora Doutora Ana Tomás de Almeida – Instituto de Educação da U. Minho 

 

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

comunicados a todos os candidatos através  do e-mail (ciec@ie.uminho.pt) com registo de receção 

da mensagem.  

 

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

aberto pelo período de 9 a 22 de abril de 2013.  

 

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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, cópia do(s) certificado(s) 

de habilitações; carta de motivação onde se inclua a descrição da experiência de investigação e das 

competências mencionadas nos requisitos de admissão; outros documentos comprovativos 

considerados relevantes. 
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As candidaturas deverão ser enviadas por email para o endereço ciec@ie.uminho.pt ou, ainda, 

remetidas por correio para: 

Universidade do Minho 

Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC)  

A/C Professora Fernanda Leopoldina Viana 

Campus de Gualtar 

4710-057 Braga 

Para qualquer esclarecimento contactar: arocha@ie.uminho.pt 
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