Departamento de Desporto e Saúde
Bolseiro Licenciado (9 vagas)
5 de setembro de 2017
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 9 Bolsas para licenciados no âmbito do
projeto “Sistema Nacional de Vigilância e Monitorização da Atividade Física e Desportiva”,
financiado pelo “Instituto Português do Desporto e Juventude I.P.(IPDJ)”, – Contrato-Programa
de Desenvolvimento Desportivo N.º CP/373/DD/2017, nas seguintes condições:
Área Científica: Motricidade Humana
Requisitos de admissão: Licenciatura em Ciências do Desporto ou afim. Experiência na
aplicação de baterias de avaliação da aptidão física em crianças, adultos e população idosa;
experiência na organização e tratamento estatístico de base de dados; experiência em
tratamento de dados com acelerometria; experiência de redação documental. Os critérios
preferências de seleção são os seguintes: i) Indicadores explícitos da experiência requerida; ii)
indicadores explícitos de produção científica; iii) classificação académica.
São consideradas condições gerais de preferência os candidatos que possuírem carta de
condução e viatura própria.
Plano de trabalhos: Recolha, organização e tratamento estatístico dos dados obtidos através
da aplicação das baterias de avaliação da aptidão física, e dos acelerómetros, aplicados no
âmbito do presente projeto e organização e tratamento estatístico destes dados com os já
recolhidos nos mesmos participantes há doze anos. Haverá ainda lugar a recolha de dados em
participantes que não participaram no projeto anterior. As recolhas decorrerão em diversas
localidades do Alto, Baixo Alentejo e Algarve de modo a que a amostra seja representativa em
género e idade aos últimos sensos realizados em Portugal. O objetivo final do plano de
trabalhos comporta a construção de uma base de dados integrada, com a elaboração das
macros decorrentes dos objetivos do projeto e elaboração sintética das conclusões mais
relevantes.
Legislação e regulamentação aplicável: A concessão da Bolsa de Investigação será realizada
mediante a celebração de um contrato entre a Universidade de Évora e o bolseiro, nos termos
do Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Évora (Ordem de Serviço
nº1/2011), Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica (Lei nº40/2004 de 18 de agosto e
decreto-lei nº 202/2012 de 27 de agosto) e de acordo com a legislação e Regulamento de
Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P em vigor
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf ).
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Departamento de Desporto e Saúde da
Universidade de Évora, sob a orientação científica do Professor/Doutor Armando Manuel de
Mendonça Raimundo.

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto em Outubro de
2017. O contrato de bolsa não será renovado.
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
(http://fct.pt/apoios/bolsas/valores), sendo os pagamentos efetuados mensalmente, através
de cheque ou transferência bancária.
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular
e entrevista, caso o júri entenda ser necessário, com a respetiva valoração de 5 para os
indicadores explícitos da experiência requerida, 4 para os indicadores explícitos de produção
científica e 3 para a classificação académica.
Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Prof. Doutor Armando Manuel de Mendonça Raimundo
1º Vogal – Prof. Doutor João Baptista da Veiga Malta
2º Vogal – Prof. Doutor José Alberto Frade Martins Parraça
1º Suplente – Prof. Doutor Hugo Miguel Cardinho Alexandre Folgado
2º Suplente – Prof. Doutor Orlando Jesus Semedo Mendes Fernandes
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público no
Pavilhão Gimnodesportivo da Universidade de Évora, na Rua de Reguengos de Monsaraz, nº 44
No Bairro de Nossa Senhora da Saúde em Évora, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado
através de email.
Nos termos de direito de audiência prévia dos interessados o projeto de Classificação Final
será anunciado por qualquer meio escrito a todos os interessados.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 6 de setembro a 19 de setembro de 2017 e os resultados da seleção
serão publicados até 20 de setembro de 2017.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de
habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes do CV.
As candidaturas deverão ser remetidas por e-mail para:
Prof. Doutor Armando Manuel de Mendonça Raimundo
Departamento de Desporto e Saúde da Universidade de Évora
e-mail: ammr@uevora.pt

