
	 	 	

	

 
 

Concurso para atribuição de bolsa de Investigação para Mestre  em 
Sociologia- uma vaga no âmbito do Projecto: Remedia.Lab –Laboratório 

e Incubadora de Media Regionais (Nº 031277) 
 

Referência: “Bolsa Mestre_Remedia.Lab_Soc” 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para 
Mestre, no âmbito do Projeto nº 031277 - Remedia.Lab –Laboratório e Incubadora 
de Media Regionais, co-financiado pelo Programa Portugal 2020 (PT 2020), no 
âmbito do Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO 2020) e da União 
Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
decorrendo na Unidade de Investigação – Comunicação, Filosofia e Humanidades 
(LabCom.IFP) da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior, 
Covilhã. 
 
Área Científica: Sociologia ou áreas afins 
 
Requisitos de admissão: Titulares do grau de Mestre em Sociologia, 
demonstrando aptidões científicas e práticas direcionadas para a conceção, 
desenvolvimento e aplicação de inquéritos, entrevistas e grupos focais, bem como 
para o tratamento dos dados obtidos. Tais aptidões poderão ser avaliadas pela 
respetiva formação complementar, experiência profissional, experiência na 
participação de projetos, e outros itens onde essas competências possam ser 
objetivamente detetadas.  
 
Plano de Trabalhos: 
1. Preparação e realização de um inquérito junto de Profissionais dos media da zona 
Centro, incluindo a realização de pré-testes e a interpretação dos dados obtidos. 

2. Preparação e realização de grupos focais junto de Diretores e Editores de meios de 
comunicação social da Região Centro.  Os grupos focais  visam: 
a) confrontar os participantes  com os dados obtidos no inquérito acima referido; 
b)  discutir e avaliar as possíveis soluções para os principais problemas identificados; 
c) identificar questões pertinentes para o futuro dos media regionais.  
 
3. Preparação e realização de Grupos Focais junto aos atores da sociedade 
civil,  incluindo Instituições de Ensino Superior, Associações Empresariais e de 
Negócios , Parques industriais e tecnológicos. Associações de desporto e lazer, 



	 	 	

	

associações culturais, associações de estudantes e jovens, membros de governos 
locais,  Organizações Não Governamentais e terceiro sector.    

A preparação e realização dos grupos focais inclui a coordenação das necessidades 
logísticas  e, ainda, a colaboração na elaboração do guião, na moderação, bem como 
na respetiva transcrição. 
 
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto, 
alterada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei 
nº 233/2012, de 29 de outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-
Lei nº 89/2013, de 09 de julho (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica), bem 
como o Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia I.P. (FCT) em vigor  
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf ). 
 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Labcom.IFP, Unidade de 
Investigação da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior, sob a 
orientação científica do Professor Doutor João Carlos Ferreira Correia. 
 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 7 meses, com início previsto em 
maio/junho de 2018. 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 
980€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no 
País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). O pagamento da bolsa será feito 
com periodicidade mensal, através de transferência bancária. Ao valor da bolsa 
acresce o seguro social voluntário, caso o candidato opte pela adesão ao mesmo, bem 
como o seguro de acidentes pessoais.  
  
Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar baseiam-se nos seguintes 
parâmetros: o mérito científico, a adequação entre o perfil dos candidatos e as 
actividades previstas no projeto, a motivação e a experiência relevante para o projeto 
(habilitações académicas, experiência profissional, participação em projectos de 
investigação e formação). A avaliação destes itens será feita documentalmente e por 
entrevista. A nota final resultará em: ponderação curricular=70%; entrevista=30%. 

 
Composição do Júri de Seleção: Presidente do Júri: Professor Doutor João 
Carlos Ferreira Correia. Vogais efetivos: Professor Doutor José Ricardo Pinto 



	 	 	

	

Carvalheiro; Professor Doutor Nuno André Amaral Jerónimo; Vogal suplente: 
Professora Doutora Anabela Maria Gradim Alves. 
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da 
avaliação serão publicitados através de lista ordenada, por nota final obtida, afixada 
em local visível e público da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira 
Interior, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de correio eletrónico.  
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O 
concurso encontra-se aberto no período de 30/04/2018 até às 24:00 horas do dia 
14/05/2018 (inclusive). 
 
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio por 
correio eletrónico indicando a referência do concurso nos seguintes documentos em 
formato pdf: Carta de Motivação, Curriculum Vitae, cópia dos(s) Certificado(s) de 
habilitações, cópia do Cartão de Cidadão ou Passaporte e outros documentos 
comprovativos considerados relevantes. As candidaturas deverão ser enviadas para os 
endereços eletrónicos jcorreia@ubi.pt, jcfcorreia@gmail.com e mercia@ubi.pt, até às 
24:00horas do dia 14/05/2018. 
 
Unidade de Investigação – LabCom.IFP (Comunicação, Filosofia e Humanidades) 
Faculdade de Artes e Letras 
Universidade da Beira Interior 
6201-001, Covilhã, Portugal 
 


