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ANÚNCIO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

Está aberto um concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) com o valor de 745 euros, no âmbito do 

Programa em Todos os Dominios Científicos - Concurso 2009, Projecto de Investigação(ref.ª PTDC/CS-SOC/113750/2009) “O 

outro lado da relação de cuidar: o olhar do idoso”,  a ser desenvolvido na Universidade do Algarve – Centro de Investigação 

Sobre o Espaço e as Organizações, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes 

condições: 

1. As actividades a desenvolver no âmbito da bolsa são coordenadas pelo Prof. Doutor José de São José e compreendem a 

pesquisa de bibliografia, a construção de instrumentos de recolha de dados, a recolha e análise dos dados e a 

redacção de relatórios e artigos científicos. 

2. Os destinatários da(s) bolsa(s) são todos os detentores de Licenciatura, na área das Ciências Sociais. 

3. A bolsa terá uma duração de 6 meses, com início previsto para 01 de Abril de 2011, eventualmente renovável por iguais 

períodos até à data de conclusão do projecto. 

4. Os critérios de avaliação das candidaturas, por ordem decrescente de importância, serão: 

1. Motivação para a realização de trabalhos de investigação na área dos cuidados aos idosos. 

2. Experiência no domínio da investigação qualitativa. 

3. Experiência na participação em projectos de investigação. 

3. Domínio da língua inglesa. 

5. O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores, será constituído por: 

− José Manuel Sousa de São José; 

− João Filipe Jesus Marques; 

− Sérgio Pereira dos Santos; 

6. Das candidaturas deverão constar os seguintes documentos: 

− Carta de apresentação com os motivos da candidatura. 

− Curriculum Vitae; 

− Certificado de Habilitações;  

− Bilhete de Identidade; 

− Número de Identificação Fiscal; 

7.  O prazo de recepção das candidaturas será de 14/03/2011 a 28/03/2011. 

8. A atribuição de bolsa tem por base o Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei n.º 40/2004 de 

18 de Agosto . e o regulamento da FCT com o endereço Web:  http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml. 

9. As candidaturas deverão ser dirigidas a: Universidade do Algarve – Faculdade de Economia, Edif.9, Campus de 

Gambelas, 8005-139, Faro, ao cuidado do Prof. Doutor José de São José, com a indicação da referência do projecto 

(ref.ª PTDC/CS-SOC/113750/2009) ou por e-mail para jsjose@ualg.pt. 

10. O resultado do processo de selecção será divulgado, até 30 dias úteis após o termo do prazo para apresentação das 

candidaturas, através do website http://www.cieo.ualg.pt/, e/ou através de carta remetida por correio para a morada 

indicada por cada candidato. 
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11. A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito 

do Projecto em referência, caso não se venha a efectivar a outorga do respectivo contrato com a entidade financiadora. 

Universidade do Algarve, 28 de Fevereiro de 2011 

 

 

  (Assinatura do responsável) 


