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ANÚNCIO DE 1 BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA MESTRE 
 

Referência: IPC-IIA-I&DT-3464-fallsensing /04 
 
 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de investigação para Mestre, no âmbito do 

projeto “FALLSENSING - Technological solution for fall risk screening and falls prevention” com o código 

de operação POCI-01-0247-FEDER-003464, pela instituição de I&D e copromotor Instituto Politécnico 

de Coimbra, projeto este financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) 

através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), 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 FallSensing, Projeto de 

I&DT Empresas em Copromoção n.º 3464 e associadas 1) o levantamento das soluções para o rastreio 

e prevenção de quedas existente; 2) ao estudo piloto inicial para obtenção de métricas indicativas de 

múltiplos fatores de risco de queda; 3) aos testes de usabilidade; 4) aos estudos piloto com utilizadores 

finais (em contexto clínico e comunitário). 

 

Área Científica: Fisioterapia 

 

Requisitos: Licenciatura em Fisioterapia; grau de mestre em Ciências da Fisioterapia ou área científica 

afim; 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: 12 meses em regime de exclusividade, com início previsto para 01 de maio de 2017. 

 

Remuneração: 980.00 €/mês, de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país 

atribuídas pela FCT, I.P. no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores) sendo o pagamento efetuado 

mensalmente por transferência bancária. 

 

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

Professora Doutora Anabela Correia Martins. 



   

 

 

 

Os critérios de avaliação das candidaturas serão: 

1. Avaliação curricular sendo ponderados os seguintes critérios: 

- Currículo científico – 20%; 

- Experiência profissional em Fisioterapia – 10%; 

- Participação em projetos de investigação – 15%; 

- Conhecimento avançado da língua Inglesa – 15% 

- Motivação do candidato – 40%; 

 

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

avaliação dos critérios anteriores. 

 

O júri responsável pela seleção será constituído pelos Professores Doutores Anabela Correia Martins 

(ESTeSC/IPC), Carlos José de Oliveira Pereira e Jorge Alcobia (ISEC/IPC) e Inês Nunes de Sousa 

Soares (Fraunhofer Portugal). 

 

Das candidaturas deverão constar os seguintes documentos: 

- um requerimento dirigido à Investigadora Principal do projeto na Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde de Coimbra, Professora Doutora Anabela Correia Martins, 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 09 de março de 2017 a 22 de março de 

2017. As candidaturas deverão ser entregues ou enviadas pelo correio para o seguinte endereço: 

 

A/c Prof. Dra. Anabela Correia Martins 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 

Instituto Politécnico de Coimbra 

Departamento de Fisioterapia 

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: 

Anabela Correia Martins (anabelacmartins@estescoimbra.pt) 

 

Coimbra, 07 de março de 2017 

 


