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1. Descrição do cargo/posição/bolsa 
1. Job description 

Cargo/posição/bolsa:  
Bolsa de Investigação  

Referência: IPO PORTO | 1 BI | TOGETHER-2  
 
Área científica genérica: Psicologia 
 
Área científica específica: Psico-Oncologia  

 

Texto do anúncio 
 
Encontra-se aberto um concurso para a atribuição de uma bolsa de investigação para Mestre 
em Psicologia, no âmbito do projeto “TOGETHER - Connecting people and systems to 
support an effective psychosocial adjustment to genetic testing in the context of 
inherited cancer risk” (REF. 30980). O projeto tem financiamento na sequência da 
aprovação da candidatura apresentada ao Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização, apoiada pelo FEDER nos termos previstos no n.º 1 do artigo 20.ºdo 
Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 215/2015, de 6 de 
outubro, e na componente financiada pelo Orçamento de Estado, da competência da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., adiante designada por FCT, I.P, nos termos do 
aviso para apresentação de candidatura n.º 02/SAICT/2017. 
 
 
1. Área Científica: Psicologia 
 
2. Requisitos de admissão 
Podem candidatar-se a esta bolsa todos os indivíduos detentores dos seguintes requisitos, 
devidamente comprovados:  
a) Mestrado em Psicologia; 
b) Média final de curso igual ou superior a 16 (dezasseis) valores; 
c) Domínio oral e escrito da língua inglesa; 
d) Disponibilidade imediata. 
 
3. Condições de preferência:  
a) Estágio profissional à Ordem dos Psicólogos Portugueses concluído à data de início da 

bolsa; 
b) Experiência de investigação comprovada em projeto(s) de investigação no domínio da 

Psico-Oncologia 
c) Experiência em métodos qualitativos e quantitativos, designadamente entrevistas, grupos 

focais, questionários, análise de conteúdo, estatística multivariada; 
d) Flexibilidade de horário ajustável às necessidades de recolha de dados (entrevistas e 

contactos telefónicos ao fim de semana e ao final de tarde/noite); 
e) Intenção de prosseguir para doutoramento no âmbito da temática do projeto. 
 
4. Plano de trabalhos: Colaboração integral nas atividades científicas do projeto. 
 
5. Legislação e regulamentação aplicável:  Estatuto do Bolseiro de Investigação, 
aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, na redação atualmente em vigor e o 
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor. 
 
6. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no IPO Porto e na Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, sob a orientação da Doutora 
Eunice Silva, Doutora Célia Sales e Co-orientação da Doutora Paula Mena Matos. 
 
7. Duração da bolsa:  A bolsa terá́ início em Fevereiro de 2021 e duração até o dia 31 de 
Junho de 2021. O contrato de bolsa, em regime de exclusividade, poderá́ ser eventualmente 
renovado, por um período de tempo de acordo com as necessidades institucionais e 

disponibilidades financeiras, até ao limite máximo da duração do projeto. 

8. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 

€1074,64,00, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I. P., no 
País.  
O pagamento será realizado pelo IPO-Porto por transferência bancária. 
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9. Métodos de seleção:  
 
Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: 
 

a) Avaliação curricular (70%): 
b) Envolvimento em projeto(s) de investigação científica (35%); 
c) Conhecimentos estatísticos avançados de tratamento e análise de dados (35%);  
d) Disponibilidade de deslocação e flexibilidade de horário para a recolha de dados (10%); 
e) Domínio fluente oral e escrito da língua inglesa (10%);  
f) Intenção de prosseguir para doutoramento no âmbito da temática do projeto (10%) 
g) Entrevista (30%). O processo de seleção poderá ser complementado por entrevista, caso 

o Júri entenda necessário, aos/às candidatos/as mais bem classificados/as na avaliação 
curricular. No caso de não haver entrevista, a classificação final será igual à classificação 
obtida na avaliação curricular. 

 
10. Composição da Comissão de Seleção:  
Presidente - Doutora Eunice Silva 
1º vogal efetivo - Doutora Célia Sales 
2º vogal efetivo - Professora Doutora Paula Mena Matos  
1º vogal suplente - Dr. João Silva 
2º vogal suplente - Doutor Manuel Teixeira 
 
11. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação, 
serão divulgados, através de lista ordenada por classificação final, enviada aos candidatos 
através de email. 
12. Forma de apresentação das candidaturas e prazo de candidatura: O concurso 
encontra-se aberto de 19 a 25 de Janeiro de 2021. 
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio, em suporte 
digital, em formato preferencial de Portable Document Format (.pdf), de carta de motivação 
em língua portuguesa e inglesa acompanhada dos seguintes documentos:  
 
a) Curriculum vitae, incluindo nome e morada completos;  
b) Cópia do(s) certificado(s) das habilitações exigidas (literárias e língua inglesa);  
c) Documento(s) comprovativo(s) da experiência profissional;  
d) Quaisquer documentos que os candidatos entendam ser relevantes para apreciação do seu 
mérito.  
 
As candidaturas deverão ser enviadas por email para o seguinte endereço: 
esilva@ipoporto.min-saude.pt indicando a referência IPO PORTO | 1 BI | TOGETHER . 

 


