Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação
No âmbito do projeto PTDC/CPE-CED/120596/2010
Escola Superior de Educação
Instituto Politécnico do Porto
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no
âmbito do projeto PTDC/CPE-CED/120596/2010, designado por ‘Promover a
inclusão social através do envolvimento com a música – o projeto Orquestra
Geração’ cofinanciado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pelo FEDER
através do programa PTDC, nas seguintes condições:

Duração e Regime de Atividade: Duração de 12 meses, com início previsto para
01/05/2012, em regime de exclusividade, conforme regulamento de formação
avançada
de
recursos
humanos
da
FCT
regulamento
de
(http://www.fct.mctes.pt/pt/apoios/formação/ambitoprojectos)e
bolsas da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. A bolsa
poderá ser prorrogada por dois períodos adicionais respetivamente de 12 e 6 meses.

Local de trabalho: Centro de Investigação em Psicologia da Música e Educação
Musical (CIPEM) da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto.

Objeto de Atividade: Colaboração com os restantes membros da equipa no âmbito
de tarefas de recolha, transcrição e tratamento de dados quantitativos e qualitativos;
análise de documentação; recolha bibliográfica; co-redação de relatórios,
comunicações e artigos para publicação; enquadramento no trabalho global do
CIPEM.

Orientação Científica: Doutora Maria da Graça Parente Figueiredo da Mota.

Formação Académica: Licenciatura

Condições preferenciais:
Comprovativo de conhecimentos musicais;

Conhecimento da língua inglesa;
Conhecimentos em novas tecnologias da informação e comunicação e multimédia, do
ponto de vista do utilizador, particularmente software de gestão e tratamento de
dados e estatística;
Disponibilidade de trabalho a tempo inteiro e para admissão imediata.

Remuneração: de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no
país atribuídas pela FCT.

Composição do júri de seleção: o júri será presidido pelo Doutor Luís Areal
Rothes, tendo como vogais a Doutora Graça Mota e o Doutor João Teixeira Lopes.

Critérios de seleção: A avaliação será feita em 2 etapas. Em primeiro lugar o júri
fará a análise do currículo dos candidatos atribuindo a ponderação de 25% à
formação académica e 50% à análise curricular, tendo em conta as características
do projeto. Os candidatos que obtiverem melhor pontuação nesta primeira fase de
avaliação serão convocados para uma entrevista que valerá 25% da nota final. Os
candidatos excluídos da entrevista terão 0 pontos nesta componente de avaliação.

Documentos de Candidatura: Enviar dossier de candidatura, incluindo curriculum
vitae, carta de motivação e documentos considerados importantes, assim como
certificados comprovativos, dirigido a:

Prof. Doutora Maria da Graça Parente Figueiredo da Mota
CIPEM – Centro de Investigação em Psicologia da Música e Educação Musical
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto
Rua Dr. Roberto Frias, 602
4200 – 465 PORTO

Prazo de candidatura: receção de candidaturas de 05/03/2012 a 26/03/2012.

______________________________________
Elizabete Queiroz
Bolseira Técnica de Investigação - FCT

Instituto de Sociologia
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Via Panorâmica s/n
4150-564 Porto
Gabinete 251 (Torre B- Piso 2)
Telefone: 226 077 132 (extensão 3251)
E-mail: isociologia@letras.up.pt

