
 

 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE 1 BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 
Ref. MAIEUTICA-BI-201801-01- PTDC/MHC-PCL/1991/2014 

 
Vimos por este meio informar que está aberto o concurso para atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação no Instituto 

Universitário de Maia - ISMAI, no âmbito do projeto “Eu Trato da Depressão: Combinando psicoterapia face a face com 

soluções digitais móveis e de internet” (Referência PTDC/MHC-PCL/1991/2014, POCI-01-0145-FEDER-016840). 

ÁREA CIENTÍFICA: 
Psicologia. 
 
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:  
Mestrado em Psicologia na área de Psicologia Clínica e da Saúde ou similar. 
 
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 
1. Mestrado em Psicologia; 
2. Experiência prévia de investigação na área de psicoterapia para a depressão baseada na Internet; 
3. Proficiência em Português. 
 
REQUISITOS PREFERENCIAIS: 
1. O conhecimento e prática de Terapia Cognitivo-Comportamental; 
2. A experiência na publicação em revistas científicas internacionais; 
3. Trabalhos anteriores de investigação em psicoterapia; 
4. Experiência de investigação em ensaios clínicos na área da psicoterapia da depressão; 
5. Bom domínio da língua Inglesa (escrita científica e competência de comunicação oral). 
 
PLANO DE TRABALHOS: 
O/A titular da Bolsa de Investigação irá integrar o projeto “Eu Trato da Depressão: Combinando psicoterapia face a face 
com soluções digitais móveis e de internet”, sedeado no ISMAI - Instituto Universitário de Maia, afiliado com o Centro 
de Psicologia da Universidade do Porto, sob a orientação científica do Prof. Doutor João Salgado. Especificamente, o/a 
titular da Bolsa será envolvido/a em atividades de investigação que implicam a conceção, implementação e avaliação 
clínica e da relação custo-eficácia de tratamentos baseados na Internet para a depressão.  
 
LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS APLICÁVEIS: 

Bolsa financiada por Fundos FEDER através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - COMPETE 

2020 e por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto PTDC/MHC-

PCL/1991/2014 (POCI-01-0145-FEDER-016840).  

A contratação será regida pelo estipulado na legislação em vigor relativa ao Estatuto do Bolseiro de Investigação, 

aprovado pela Lei n. ° 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n. 202/2012, de 27 de agosto, e alterada pelo 

Decreto-Lei n. 233/2012, de 29 de outubro e pela Lei n. 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei n. 89/2013, de 9 

de julho (Estatuto do Bolseiro de Investigação); e pelo Regulamento das Bolsas de Investigação da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia em vigor (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt). 



 

LOCAL DE TRABALHO: 
O trabalho será desenvolvido no ISMAI – Instituto Universitário da Maia, cuja entidade instituidora é a Maiêutica – 
Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L., Av. Carlos Oliveira Campos, 4475-690 Maia, Portugal. 
 
 
NÚMERO DE VAGAS E DURAÇÃO DA BOLSA: 
Esta é 1 (uma) posição a tempo integral e terá duração de seis meses. Poderá ser renovada até um período máximo de 
2 anos, na pendência da aprovação da respetiva renovação. A manutenção deste contrato estará sujeita a avaliação 
semestral. 
É expectável que o/a bolseiro/a comece a trabalhar em fevereiro 2018. 
 

VALOR DO SUBSÍDIO MENSAL DE MANUTENÇÃO: 

O/A candidato/a receberá uma bolsa mensal de 980,00 (de acordo com os valores de subsídios relativos a bolsas da FCT 
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.en), e, se solicitado, Seguro Social. 
 

MÉTODOS DE SELEÇÃO: 

A seleção e classificação dos/as candidatos/as será realizada por meio da análise dos documentos e entrevista individual 
(em Português), com os/as três candidatos/as melhor classificados/as. Os/As candidatos/as serão classificados/as com 
base nos seguintes critérios: 
- Curriculum Vitae (0-20) - 30%; 
- Adequação da experiência anterior projeto de investigação (0-20) - 35%; 
- Entrevista (0-20) - 35%. 
O júri reserva-se o direito de não selecionar qualquer candidato/a, se concordar que nenhum dos/as candidatos/as 
possui o perfil exigido. 
 
COMPOSIÇÃO DO JÚRI: 
Júri: Prof. João Salgado (Presidente), Prof.ª Liliana Meira, Prof.ª Carla Cunha.  
Membro suplente: Prof.ª Anita Santos  
 
FORMAS DE PUBLICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS: 
Os resultados finais da avaliação serão divulgados através de lista ordenada por classificação final e enviado aos 
candidatos via e-mail. 
 
PRAZO DE CANDIDATURA: O concurso está aberto de 25-01-2017 a 11-02-2018. 
 
DOCUMENTOS A SUBMETER: 
As candidaturas devem ser formalizadas por e-mail para projetos@maieutica.pt, com aviso (cc) para jsalgado@ismai.pt 
(Investigador Principal do projeto), indicando a referência do projeto no assunto: MAIEUTICA-BI-201801-01- 
PTDC/MHC-PCL/1991/2014, e deve ser acompanhada dos seguintes documentos: 
1. Carta de motivação; 
2. Curriculum Vitae; 
3. Cópias digitalizadas dos certificados de habilitações e grau (com traduções autorizadas em Português ou Inglês) 
e/outros documentos relevantes;  
4. Os nomes e endereços de 2 referências. 
 
EDITAL ERACAREERS: 
Edital disponível no RESEARCHERS´S MOBILITY PORTAL (Unique identifier: 2bf4bf05-9e48-44e5-b857-8d520765a0c1). 
http://www.eracareers.pt/Organizations/index.aspx?task=showAnuncioOportunities&jobId=97529&idc=1 
 
 
 
 
 
Projeto cofinanciado 
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