AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A
CONTRATAÇÃO DE 1 (UM/A) DOUTORADO/A AO ABRIGO DO REGIME
JURÍDICO DO EMPREGO CIENTÍFICO
Ref. MAIEUTICA-CI-201901-01- FCT UID/PSI/ 00050/2013

Vimos, por este meio, informar que se encontra aberto concurso para recrutamento na modalidade de contrato de
trabalho a termo incerto, celebrado ao abrigo do Código do Trabalho, de 1 (um) lugar de doutorado/a para o exercício
de atividades de investigação científica na área científica de Psicologia, resultante de uma posição gerada pela Bolsa
com Referência MAIÊUTICA-BPD-2016-RCPW, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 57/2016 de 29 de
agosto, alterado pela Lei nº 57/2017, de 19 de julho, no âmbito do grupo de investigação sobre Relacionamentos,
Processos de Mudança e Bem-Estar (RCPW) do Centro de Psicologia da Universidade do Porto (FCT UID/PSI/
00050/2013) – Projeto n.º 007294. A Investigação e Desenvolvimento serão financiados por fundos nacionais e, quando
aplicável, por financiamento comunitário, no âmbito do Quadro Estratégico Comum da União Europeia para 2014-2020.

ÁREA CIENTÍFICA: Psicologia.

PERFIL DO/A CANDIDATO/A

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
1. Doutoramento em Psicologia;
2. Perfil adequado ao desenvolvimento de novos projetos em curso do grupo na área de tratamentos baseados na
Internet em Psicoterapia para a depressão no contexto da prática de cuidados primários de rotina;
3. Proficiência em Português.

REQUISITOS PREFERENCIAIS:
1. Conhecimento e prática de Terapia Cognitivo-Comportamental;
2. Experiência na publicação em revistas científicas internacionais (indexadas Web of Science or Scopus);
3. Trabalhos anteriores de investigação em Psicoterapia;
4. Contributos para a investigação de ponta, bem como publicações no campo do grupo de investigação, especialmente
no domínio dos tratamentos baseados na Internet;
5. Bom domínio da Língua Inglesa (escrita científica e competências na comunicação oral).

FUNÇÕES:
O/A Investigador/a irá integrar o grupo de investigação RCPW e trabalhar no Laboratório de Investigação em
Psicoterapia, localizado no ISMAI - Instituto Universitário de Maia, afiliado com o Centro de Psicologia da Universidade
do Porto, sob a orientação científica de um investigador/a ou investigadores/as a designar. O trabalho, a desenvolver
pelo investigador/a, inclui a participação nos vários projetos em curso e/ou planear outros no futuro. Especificamente,

o/a investigador será envolvido/a em atividades de investigação que implicam a conceção, implementação e avaliação
da clínica e relação custo-eficácia de tratamentos baseados na Internet para a depressão dentro das Unidades de Saúde
de Cuidados Primários. Além disso, espera-se que o/a investigador/a colabore noutras atividades de investigação em
curso do grupo e contribua ativamente para a dinâmica da progressão científica do grupo.

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS APLICÁVEIS:
Legislação aplicável: O presente concurso rege-se pelas disposições constantes do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de
agosto, alterado pela Lei nº 57/2017, de 19 de julho, que aprova um regime de contratação de doutorados destinado a
estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), pelas disposições do Código
do Trabalho, aprovado Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual e pela demais legislação e normas
regulamentares aplicáveis.

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:
Esta é 1 (uma) posição a tempo integral e terá duração previsível de 2 anos. Poderá ser renovada para além do termo
inicial até um período máximo de 1 ano, na pendência da aprovação da respetiva renovação. A seleção do/a candidato/a
a contratar será condicional, estando a celebração do correspondente contrato de trabalho dependente da
disponibilidade orçamental e correspondente financiamento no âmbito do previsto na legislação anteriormente
referida e dos regulamentos e regras estabelecidas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
É expectável que o/a investigador/a inicie a sua atividade em Outubro de 2018.

VALOR DA REMUNERAÇÃO E OUTROS SUBSÍDIOS:
O/A candidato/a receberá uma remuneração mensal ilíquida de 1 495€ (mil quatrocentos e noventa e cinco euros).

MÉTODOS DE SELEÇÃO:
A seleção e classificação dos/as candidatos/as serão realizadaS por meio da análise dos documentos e entrevista
individual (em Português), com os três candidatos/as com as melhores classificações. Os/As candidatos/as serão
classificados com base nos seguintes critérios:
- Curriculum Vitae (0-20) - 30%;
- Adequação da experiência anterior aos interesses do grupo de investigação RCPW (0-20) - 35%;
- Entrevista (0-20) - 35%.
O júri reserva-se o direito de não selecionar qualquer candidato, se considerar que nenhum dos candidatos possui o
perfil exigido.

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Júri: Doutor João Salgado (Presidente); Doutor Tiago Bento Ferreira; Doutora Carla Cunha.

Membro suplente: Doutora Eva Costa Martins.

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 06-10-2018 a 19-10-2018.

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: Ref. MAIEUTICA-CI-201901-01- FCT
UID/PSI/ 00050/2013, e devem ser acompanhadas dos seguintes documentos:
1. Requerimento (modelo em anexo):
2. 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 duas pessoas que possam dar referências do/a candidato/a.

DADOS PESSOAIS:
A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos/as candidatos/as recolhidos, no âmbito do presente
procedimento concursal, é a Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L. (Maiêutica).
A Maiêutica garante que os dados pessoais, recolhidos em suporte físico ou digital, e qualquer que seja a sua natureza,
são tratados de forma responsável, através de políticas e medidas adequadas em ordem a evitar acessos e utilizações
indevidas ou eventuais intrusões, minimizando riscos e contribuindo para a segurança dos mesmos. A Maiêutica não
fornece ou cede os dados pessoais na sua posse a terceiros, exceto para efeitos de cumprimento de obrigações
regulamentares ou legais devidamente enquadradas.
Os dados pessoais recolhidos serão conservados até um máximo de 6 meses, contados a partir do término do prazo
legal de conservação legal e regulamentar previsto para o Projeto n.º 007294 (FCT UID/PSI/ 00050/2013).
A qualquer momento, o/a interessado/a pode contactar a Instituição através do email dpo@maieutica.pt e solicitar a
alteração dos seus dados pessoais.

EDITAL ERACAREERS:
Edital disponível no RESEARCHERS´S MOBILITY PORTAL.
Unique identifier: 0e2fac13-b602-448d-b5f7-7c2f5c8243cc
Link: http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=104304

-------------------------------ANEXO

Requerimento
Exmo. Senhor Reitor do Instituto Universitário da Maia – ISMAI
Prof. Doutor Domingos Oliveira Silva
Nome (…), data de nascimento (…), NIF (…), titular do cartão do cidadão nº (…) ou do bilhete de
identificação nº (…), residente em (…), Código Postal (…), telemóvel nº (…), endereço de correio
eletrónico (…), habilitações literárias (…), vem requerer a V. Exª se digne aceitar a sua candidatura
ao concurso de âmbito internacional, para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho a
termo incerto, celebrado ao abrigo do Código do Trabalho e do Decreto-Lei nº 57/2016, de 29 de
agosto, alterado pela Lei nº 57/2017, de 19 de julho, de um lugar de Investigador/a Doutorado/a na
área científica de Psicologia, conforme aviso no Edital com Ref. MAIEUTICA-CI-201901-01- FCT
UID/PSI/ 00050/2013.
Mais declara que concorda em receber, por via de correio eletrónico, as comunicações e notificações
decorrentes do presente procedimento concursal.
Junta os seguintes documentos: (…)
(Local e data)
(Assinatura)
-------------------------------Projeto cofinanciado

