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INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Edital
Bolsa de Investigação
25 de Agosto de 2017

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, (grau de Licenciatura)
no âmbito do projeto MIND&GAIT, Ref POCI-01-0145-FEDER-023822, financiado pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional
FEDER, pelo Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização do PORTUGAL202O, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), do
Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), nas seguintes condições:
—

Área Científica: Desporto

Requisitos de admissão: Estar habilitado com Licenciatura em Desporto, Condição Física e Saúde (ou
áreas afins).
Como fatores preferenciais:
•

Formação na área da Avaliação e Prescrição do Exercício;

•

Experiência de colaboração em atividades de investigação com a população idosa;
Elevada motivação para trabalhar em equipa;

•
•

Conhecimento de ferramentas informáticas de pesquisa, organização e divulgação do
conhecimento científico;

•

Capacidade de organização de bases de dados;

•

Boa fluência em língua portuguesa e, preferencialmente, bom nível de inglês lido e escrito.

Plano de trabalhos: O plano de trabalho envolve o exercício de funções técnico-científicas ao nível
de suporte, execução e acompanhamento do projeto, particularmente no que se refere ao
desenvolvimento e implementação de um programa de exercício físico adaptado à população idosa.
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, l.P.
(FCT) de 2015 e do Estatuto do Bolseiro de Investigação Cientifica (Lei n2 40/2004, de 18 de agosto e

—

Decreto-Lei n2 202/2012, de 27 de agosto;

Cofinanciado por:

CMPETE
2020

PORTUGAL

P2O2O

L

j

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Eutopeu

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Escola Superior de Desporto de Rio Maior do
Instituto Politécnico de Santarém, Rio Maior e nas Instituições onde vai decorrer a implementação do
projeto (Coimbra e Alcobaça), sob a orientação científica da Professora Doutora Rita Alexandra Prior
Falhas Santos Rocha.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em 01 de outubro de
2017. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao final do projeto. Duração máxima prevista da
bolsa: 18 meses.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 745, conforme
País
l.P.
no
FCT,
pela
tabela
de valores das bolsas atribuídas diretamente
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). Este subsídio mensal será pago no final do mês, por
transferência bancária.
O Bolseiro usufruirá de um seguro de acidentes pessoais e, caso não se encontre abrangido por
qualquer regime de proteção social, pode assegurar o exercício do direito à segurança social
mediante adesão ao regime do seguro social voluntário, nos termos previstos no Decreto-Lei n2
40/89, de 1 de fevereiro.

Métodos de seleção: Numa primeira fase será feita a avaliação curricular e respetiva seleção dos
candidatos admitidos a concurso com base no cumprimento dos requisitos de admissão. Os
candidatos admitidos serão ordenados de acordo com a sua avaliação curricular. A avaliação
curricular é expressa na seguinte fórmula: AC = (50%*HA) + (50*EP) em que: AC-Avaliação curricular;
HA-Habilitações Académicas; EP-Experiência Profissional (de acordo com os fatores preferenciais). A
ordenação final dos candidatos será expressa de O a 20 valores, tendo em conta a ponderação
atribuída à avaliação curricular (AC).
Ao júri reserva-se o direito de pedir esclarecimento aos candidatos sobre os dados curriculares
apresentados.
Composição do Júri de Seleção
Presidente: Rita Alexandra Prior Falhas Santos Rocha, Ph.D. (Professora Coordenadora, Escola
Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém)

Nuno Manuel Pimenta de Magalhães, Ph.D. (Professor Adjunto, Escola Superior de
Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém). * Substitui o Presidente em caso de
impedimento do mesmo.

12 Vogal

—

Susana Carla Alves Franco, Ph.D. (Professora Coordenadora, Escola Superior de Desporto
de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém)

22 Vogal

—

12 Suplente Vera Alexandra Costa Simões, Ph.D. (Professora Adjunta, Escola Superior de Desporto
de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém)
—
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22 Suplente

Teresa Paula Domingues da Cunha Bento, Ph.D. (Professora Adjunta, Escola Superior
de Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém)
—

Forma de publicftaço/notificaço dos resultados: Os resultados finais da avaliação serâo
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, afixada em local visível e público nas
Instalações da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, disponibilizada na sua pagina eletrónica,
sendo apenas o candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mali.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no
período de 11/09/2017 a 25/09/2017.
As candidaturas ao presente edital devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de
carta de candidatura motivacional (datada e assinada) acompanhada dos seguintes documentos:
Curriculum Vitae detalhado (datado e assinado); Fotocópia dos documentos comprovativos das
habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes. Deverão ser entregues
nos dez dias úteis seguintes a esta publicação, nas horas normais de expediente, enviadas por correio
eletrónico ou postal até ao último dia do prazo para:
Prof. Coordenadora Rita Santos Rocha
Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Av. Dr. Mário Soares, n2110, 2040-413 Rio Maior,
e-malI proietos@esdrm.ipsantarem.pt
Telefone: 243999280.

O Diretor da Escola Superi r de Desporto de Rio Maior

(ProfesLuoMiguelRaimudoPeres Moutão)
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