
              

 

 

 
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E 

INSTITUIÇÕES DE I&D 
 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa(s) (Técnico de Investigação) no âmbito do 
projeto/instituição de I&D Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores”, 
(UID/CED/00194/2013),  com apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC), nas 
seguintes condições: 
 
Área Científica: Ciências da Educação 
 
Requisitos de admissão: 
Os candidatos deverão possuir grau mínimo de Licenciatura numa das seguintes áreas de Educação, 

Ensino de Física/Química, Ensino de Biologia/Geologia, Ensino de Matemática, Tecnologias da Informação 

e da Comunicação, Design ou afins. Devem ter experiência profissional no exercício de funções análogas 

às que constam no plano de trabalho deste edital e competências na utilização de pacotes de produção de 

recursos digitais, edição e criação de imagem e criação e manutenção de sites web. 

As habilitações, competências e experiência referidas deverão ser devidamente comprovadas 

 
 
Plano de trabalhos:  

A bolsa tem em vista o apoio aos membros do LabDCT, nomeadamente nas seguintes tarefas: edição de 

livro científico e de publicação em formato multimédia; construção e atualização de página Web; 

organização de NM (Narrações Multimodais) em formato eletrónico, de forma a constituírem-se como 

acervo acessível à comunidade de professores e investigadores de língua portuguesa.  

 

 
 
Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de 
Investigação Científica); Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P. aprovado pelo Regulamento 
nº 339/2015, de 17 de junho de 2015 (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf); e o 
Regulamento de Bolsas de Investigação Científica da Universidade de Aveiro – Regulamento n.º 341/2011, 
publicado em Diário da República, 2ª série, n.º 98, de 20 de Maio. 
 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no LabDCT sito no Departamento de Física da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, junto de membros de investigação do Centro de Investigação 

“Didática e Tecnologia na Formação de Formadores”, sediado no Departamento de Educação e Psicologia 

da Universidade de Aveiro, sob a orientação científica do Professor Doutor Bernardino Lopes. 

 
 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 3 meses, com início previsto em abril de 2017, 

eventualmente renovável por igual período. 

 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 745 euros, conforme 
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). A periodicidade de pagamento da bolsa é mensal e através de 
depósito bancário, cheque ou outra modalidade equivalente. 
 
Métodos de seleção: A avaliação será em duas fases: a primeira por avaliação curricular e a segunda 
reservada aos 5 candidatos com melhor classificação na primeira fase. Para os candidatos que passarem à 
segunda fase a classificação será feita segundo a seguinte ponderação: avaliação curricular (60%) 
entrevista (40%). 
 
Composição do Júri de Selecção:  

Presidente: Prof. Doutor Joaquim Bernardino de Oliveira Lopes 

Vogal: Prof. Doutor José Paulo Cleto Cerdeira Cravino 

Vogal: Prof. Doutora Teresa Maria Bettencourt da Cruz 
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Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, 
através de lista ordenada afixada em local visível e público do(a) Departamento de Educação e Psicologia, 
sendo todos os candidatos notificados através de e-mail. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 15 a 28 de março de 2017. 

 

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

acompanhada dos seguintes documentos: carta de intenção na qual devem constar os dados de 

identificação constantes no documento de identificação, curriculum vitae detalhado (com comprovativo de 

todas as competências) e fotocópia do certificado de habilitações. Deverão ainda incluir 2 cartas de 

recomendação em que se apreciem explicitamente, através de conhecimento direto, as competências do 

candidato expressas nos requisitos gerais de admissão e necessárias para desenvolver as atividades que 

constam do plano de trabalhos. 

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período 9h-12h / 14h-16h30min, na 

morada a seguir indicada, ou remetidas por correio para: 

 

Rosa Paula Varela 

Departamento de Educação e Psicologia 

Universidade de Aveiro 

Campus Universitário 

3810-193 Aveiro 

 

 
 
 

 
 
 

Universidade de Aveiro, 7 de março de 2017 
 

A Coordenadora do CIDTFF 
 
 

 
________________________________ 
(Professora Doutora Helena Araújo e Sá) 


