Centro de Investigação em Educação e Psicologia
Bolsa de Investigação em Ciências da Educação - Mestre
22 de julho de 2019
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação Mestre no âmbito do
Projeto de Investigação denominado “KML .: Laboratório de Tecnologias e aprendizagem de
programação e robótica no Pré-escolar e 1ª Ciclo de Ensino Básico”, com a referência POCI-010145-FEDER-028710 (PTDC/CED-EDG/28710/2017), financiado por fundos nacionais através da
FCT/MCTES e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através
do Compete 2020 – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), nas
seguintes condições:
Área Científica: Ciências da Educação
Requisitos de admissão: Mestrado concluído na área científica das Ciências da Educação,
experiência em investigação na área científica do concurso, fluência na língua portuguesa e na
língua inglesa, experiência de participação em projetos de investigação no âmbito da utilização
educativa das tecnologias de informação e comunicação, experiência como formador(a) na área
das tecnologias de informação e comunicação, carta de condução, elevado domínio de software
de análise qualitativa e quantitativa, experiência de trabalho educativo com ambientes de
programação visual, experiência na área da robótica educativa, experiência de utilização de
software de criação e impressão 3D.
Plano de trabalhos: As funções a desempenhar no âmbito da bolsa incluem; 1) apoio à
implementação do projeto nas escolas selecionadas para o efeito; 2) contactos com alunos,
professores; 3) recolha de dados; 4) análise de dados; 5) elaboração de relatórios.
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
Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos da FCT.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Investigação em Educação e
Psicologia da Universidade de Évora, sob a orientação científica do Professor Doutor José Luís
Ramos.
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto outubro de
2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 24 meses.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 989.70€,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores),
sendo
os
pagamentos
efetuados
mensalmente, através de cheque ou transferência bancária.
Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar será a avaliação curricular e terá uma
valoração de 100%. Em caso de empate ou de nenhum candidato atingir 50% da pontuação
poderão realizar-se entrevista e provas de conhecimento, com a respetiva valoração de 50%
cada.
Composição do Júri de Seleção: Presidente do Júri: Professor Doutor José Luís Ramos, Vogais
efetivos Professores Doutores Isabel Fialho e Marília Cid e Vogais suplentes Professores
Doutores José Verdasca e Luís Sebastião.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público
do(a) Centro de Investigação em Educação e Psicologia, sendo o candidato(a) aprovado(a)
notificado através de e-mail.
Nos termos de direito de audiência prévia dos interessados o projeto de Classificação Final será
anunciado por e-mail a todos os interessados.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 6 de agosto a 20 de agosto de 2019 e os resultados da seleção serão
publicados até 30 de agosto de 2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae com comprovativos
digitalizados, certificado de habilitações e 2 Cartas de Recomendação.
As candidaturas deverão ser remetidas por e-mail para:
Professor Doutor José Luís Ramos
Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora
Apartado 94, 7002-554, Évora
e-mail: jlramos@uevora.pt

