
Proposta de decisão do Concurso com Referência: BI202210_01B 

No enquadramento estabelecido Estatuto do Bolseiro de Investigação (aprovado pela Lei nº 40/2004, de

18 de agosto, alterada e republicada pelo Decreto Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto), a Maiêutica abriu

o concurso em referência para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação que será financiadas pela

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) ao abrigo protocolo de colaboração celebrado entre a

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e a Maiêutica � Cooperativa

de Ensino Superior, C.R.L., que tem por objeto a execução do financiamento atribuído pela FCT à unidade

de I&D Centro de Psicologia da Universidade do Porto, com a referênciaBI202210_01B, o qual é objeto

de um contrato programa assinado pelas referidas Intuições com as referências UIDB/00050/2020 e

UIDP/00050/2020.

Neste enquadramento, o Júri de Seleção composto pelo Professor Doutor Tiago Bento Silva Ferreira

(Universidade da Maia; Presidente), Professor Doutor Tiago Daniel de Sousa Ferreira (Universidade do

Porto; Vogal), e Professora Doutora Isabel Maria Morais Basto (Universidade da Maia; Vogal), deliberam,

em 8 de novembro de 2022, pela hierarquização e seleção dos/as candidatos/as nos termos da ata de

proposta de decisão (em anexo). 

De acordo com o estabelecido pelo edital do concurso, os membros do júri decidiram agendar as

entrevistas individuais dos candidatos elegíveis, as quais se deverão considerar desde já convocadas para

a referida entrevista:

1. Ana Carreira: dia 17 de novembro de 2022, pelas 16 horas e 15 minutos

2. Ricardo Ribeiro: dia 17 de novembro de 2022, pelas 16 horas e 30 minutos

3. Vânia Ferreira: dia 17 de novembro de 2022, pelas 16 horas e 45 minutos

Nos termos do Artigo 123º do CCP, aprovado pelo DL nº 18/2008 de 29 de janeiro, a Maiêutica procede

por este meio à audiência prévia escrita aos/às concorrentes, tendo estes/as um prazo máximo de 10 dias

para se pronunciarem por escrito, através de correio eletrónico ou através de correio postal para: 

projetos@maiêutica.pt com conhecimento para tbentofereira@ismai.pt ; 

MAIÊUTICA � Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L., Av. Carlos Oliveira Campos, Castêlo da

Maia, 4475 690 Maia. 

As propostas recebidas podem ser consultadas, por marcação prévia, na sede da Maiêutica (Gabinete de

Apoio à Investigação e Projetos), entre as 9h 12:30h/14:00h 17:30h, de segunda a sexta feira.










