
  

 

 

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (M/F) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do Projeto 

estratégico da Unidade CIAFEL-617: UID/DTP/00617/2013, com o apoio financeiro da FCT/MEC através 

de fundos nacionais (PIDDAC), bem como pelo CIAFEL-FADEUP nas seguintes condições:   

Área Científica: Atividade física e Saúde 

Requisitos de admissão: 

a) Licenciatura em Nutrição; 

b) Experiência em atividades de investigação (recolha e revisão bibliográfica, planeamento e 

condução de estudos experimentais) bem como experiência na realização e envolvimento nas 

atividades prioritárias definidas no objeto da atividade; 

c) Experiência de investigação em uma ou mais áreas de atuação da unidade; 

d) Bons conhecimentos no âmbito do trabalho e recolha de dados nutricionais; 

e) Capacidade e autonomia de recolha de dados, limpeza e armazenamento da informação em 

diferentes bases de dados; 

f) Bons conhecimentos de inglês. 

Caso a habilitação tenha sido conferida por instituição de ensino superior estrangeira terá de ser 

reconhecida por instituição de ensino superior portuguesa, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 

341/2007, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 197, de 12 de outubro, devendo quaisquer 

formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até à data do termo do prazo para a candidatura. 

Plano de trabalhos: As atividades a desenvolver abrangerão as seguintes tarefas: a análise, organização 

e catalogação de inquéritos alimentares bem como a estruturação da respetiva base de dados. 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, na sua redação atual, que 

aprova o Estatuto do Bolseiro de Investigação, disponível em: http://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatuto 

bolseiro.phtml.pt, Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P, aprovado pelo Regulamento nº 

339/2015, de 17 de junho, disponível em: http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt e 

Regulamento de Bolsas da Universidade do Porto. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

sob a orientação científica o diretor do CIAFEL  

Duração da bolsa e Regime de Atividade: a bolsa, a realizar em regime de exclusividade, terá a duração 

de 3 meses, com início previsto em fevereiro de 2017.  



  

 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €745,00, conforme 

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

(www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  A remuneração mensal será paga, em partes iguais, pelo Projeto 

estratégico da Unidade CIAFEL-617: UID/DTP/00617/2013 e pela Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto através do CIAFEL. Ao valor da bolsa de investigação acresce o seguro social 

voluntário, caso o candidato/a opte pela sua atribuição, bem como o seguro de acidentes pessoais. O 

pagamento será efetuado por transferência bancária. 

Métodos de seleção:  

Avaliação curricular, eventualmente complementada por entrevista. A avaliação curricular incidirá 

sobre: 

1. Habilitações académicas: (10%); 

2. Experiência em atividades de investigação (recolha e revisão bibliográfica, planeamento e 

condução de estudos experimentais) bem como experiência na realização e envolvimento nas atividades 

prioritárias definidas no objeto da atividade. (35%); 

3. Experiência de investigação em uma ou mais áreas de atuação da unidade (40%); 

4. Capacidade e autonomia de recolha de dados, limpeza e armazenamento da informação em 

diferentes bases de dados. Bons conhecimentos de inglês (15%).  

Composição do Júri de Seleção: 

Presidente - Prof. Doutor Jorge Mota 

 1º vogal efetivo -  Prof. Doutor José Oliveira  

2º vogal efetivo - Prof. Doutor José Carlos Ribeiro 

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

através do envio de ata(s) via correspondência registada para a morada indicada pelos candidatos no 

Curriculum Vitae/carta de motivação. Quando o número de candidaturas for superior a 50, os/as 

candidatos/as serão notificados/as via email. 

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

período de 6 a 20 de fevereiro de 2018.   

As candidaturas poderão ser enviadas por via eletrónica ou pelo correio, acompanhadas de Curriculum 

vitae; carta de autoapresentação e certificado das habilitações académicas e enviadas para o Centro de  



  

 

 

Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer da FADEUP (ao cuidado do coordenador do projeto), 

pelo e-mail: jmota@fade.up.pt ou para a Rua Dr. Plácido Costa, 91; 4200- 450 Porto, devendo ser 

recebidas dentro do prazo acima referido. 

 

 

 

 


