
   

 

 

Edital 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA 
 

ANÚNCIO DE 1 BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA LICENCIADO 
 

Referência: IIA/SAICT/LIC/VITASENIOR-MT/01 

 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de investigação para Licenciado em 

Fisiologia Clínica, no âmbito do projeto “VITASENIOR-MT – Assistência aos Cuidados de Saúde de Idosos 

no Médio Tejo”, com o código de projeto CENTRO-01-0145-FEDER-023659, cofinanciado pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Acordo de Parceria Portugal 2020 - Programa 

Operacional Regional do Centro (CENTRO 2020) - Sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento 

tecnológico (SII&DT), nas seguintes condições: 

 

As atividades do bolseiro(a) prendem-se com dinâmicas de gestão do projeto VITASENIOR-MT, Projeto 

de IC&DT em Copromoção n.º 23659 associadas as seguintes atividades: Atividade 6 – Biometric 

monitoring protocols: 6.1 Literature search and demographic analysis; 6.2 Establishing Clinical 

Profiles; 6.3 Defining Thresholds for each clinical profile; 6.4 User-platform interactions? protocol, 

recommendations and alerts. 

 

Área Científica: Fisiologia Clínica 

 

Requisitos: Licenciatura em Fisiologia Clínica; domínio avançado da língua inglesa; conhecimentos 

avançados de informática na ótica do utilizador, nomeadamente nas ferramentas Microsoft Office (Word, 

Powerpoint, Excel) e Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

 

Período da bolsa: 6 meses em regime de exclusividade, com início previsto para julho de 2018. 

 

Subsídio de Manutenção Mensal: 745 €/mês, de acordo com a tabela de valores das Bolsas de 

Investigação no país atribuídas pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores) 

sendo o pagamento efetuado mensalmente por transferência bancária, que será acrescido do valor do 

Seguro Social Voluntário. 

 



   

 

 

Local de Trabalho: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, sob a orientação científica do 

Professor Doutor Telmo Pereira. 

 

Os critérios de avaliação das candidaturas serão: 

1. Avaliação curricular sendo ponderados os seguintes critérios: 

- Curriculum Académico – até ao máximo de 20 pontos; 

- Currículo científico – até ao máximo de 20 pontos 

- Experiência profissional – até ao máximo de 10 pontos; 

- Participação em projetos de investigação – até ao máximo de 10 pontos; 

- Conhecimento avançado da língua Inglesa – até ao máximo de 10 pontos; 

- Motivação do candidato – até ao máximo de 30 pontos. 

 

2. Performance em entrevista oral a realizar por convite aos dois candidatos melhor classificados na 

avaliação dos critérios anteriores - até ao máximo de 20 pontos adicionais. 

 

O júri responsável pela seleção será constituído pelos Professor Doutor Telmo Pereira (ESTeSC/IPC), 

Professor Doutor Paulo Caseiro (ESTeSC/IPC) e Professor Doutor Joaquim Castanheira (ESTeSC/IPC) 

 

Das candidaturas deverão constar os seguintes documentos: 

- Um requerimento dirigido ao Investigador Principal do projeto na Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde de Coimbra, Professor Doutor Telmo Pereira, onde deve constar a motivação do candidato para 

a participação no projeto supracitado. 

- O curriculum vitae detalhado e assinado. 

- Uma fotocópia do(s) certificado(s) de habilitações (uma fotocópia autenticada deverá ser apresentada 

pelo candidato selecionado). 

 

O prazo de receção de candidaturas será de 10 dias úteis, entre 15 e 27 de julho de 2018. As 

candidaturas, com indicação da referência: IIA/SAICT/LIC/VITASENIOR-MT/01, deverão ser entregues ou 

enviadas pelo correio registado para o seguinte endereço: 

 

A/c Prof. Dr. Telmo Pereira 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 

Instituto Politécnico de Coimbra 



   

 

 

Rua 5 de Outubro - S. Martinho do Bispo - Apartado 7006 - 3040-162 Coimbra 

PORTUGAL 

 

A atribuição de bolsa tem por base a Lei nº40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica) alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto, atualizado 

pelos: Decreto-Lei n.º 233/2012, Lei n.º 12/2013, e Decreto-Lei n.º 89/2013; o Regulamento de Bolsas e 

Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor 

(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf), o Despacho n.º12709/2016 publicado 

no DR, IIª série de 21/10/2016, do Instituto Politécnico de Coimbra, respeitando ao Regulamento de 

Bolseiros do IPC. 

 

O modelo de contrato de bolsa e dos relatórios finais a elaborar pelo bolseiro e pelo coordenador são os 

que constam nos anexos do Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica acima referido. 

 

O resultado do processo de seleção, nomeadamente para efeitos de audiência prévia dos interessados, 

será divulgado aos candidatos através de notificação por e-mail. 

 

Para mais informações contactar: 

Telmo Pereira (telmo@estescoimbra.pt) 

 

Coimbra, 27 de junho de 2018 

 


