Anúncio para atribuição de Bolsa de Pós- Doutoramento
No âmbito do projecto PTDC/DES/098309/2008
O Centro de Investigação em Actividade Física, Saúde e Lazer da Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto, informa que se encontra aberto concurso para atribuição de 1 (uma) Bolsa de Pós-Doutoramento no
âmbito do Projecto PTDC/DES/098309/2008, designado por “Physical Activity and Early life risk factors for
obesity in childhood: A Longitudinal Study in Preschool Children aged 3 to 5 years-old.” financiado pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nas seguintes condições:
1.Duração e Regime de Actividade: Duração de 24 meses, com início previsto para 1 Setembro de 2010, em
regime de exclusividade, conforme Regulamento de Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos
da FCT (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento2009).
2. Objecto de Actividade e Orientação Científica: A orientação do projecto caberá ao coordenador do projecto
e as actividades a desenvolver abrangerão os diversos domínios da pesquisa a efectuar no âmbito do projecto,
com especial ênfase no planeamento e condução de estudos experimentais, treino e apoio à equipa de
investigação bem como análise e tratamento de dados.
3. Orientação Científica: Prof. Doutor Jorge Mota
4. Formação Académica: -Doutoramento em Desporto ou áreas afins, com particular incidência no estudo da
população infantil;
Experiência em actividades de investigação (recolha e revisão bibliográfica, planeamento e condução de
estudos experimentais);
Bons conhecimentos de estatística e experiência na análise de dados quantitativos e no programa SPSS;
Capacidade e autonomia de recolha de dados, limpeza e armazenamento da informação em diferentes bases de
dados, efectuar o respectivo tratamento estatístico em softwares específicos
Bons conhecimentos de inglês.
5. Remuneração: 1.495€ mensais, de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação atribuídas
pela FCT.
6. Documentos de Candidatura: As candidaturas poderão ser enviadas por via electrónica ou pelo correio,
acompanhadas de:
Curriculum vitae;
Carta de auto-apresentação e certificado das habilitações académicas (facultativo na primeira fase, devendo,
neste caso os candidatos indicar no currículo os elementos necessários para avaliação).
A selecção dos candidatos será efectuada por um júri constituído pelo coordenador do projecto e por dois
outros investigadores, com base na avaliação curricular, eventualmente complementada por entrevista.
7. Prazo do Concurso: Candidaturas aceites até 30 de Agosto de 2010
Morada de envio das candidaturas: As candidaturas deverão ser enviadas para o Centro de Investigação em
Actividade Física. Saúde e Lazer da FADEUP (ao cuidado do coordenador do projecto) pelo e-mail:
jmota@fade.up.pt ou para a Rua Dr. Plácido Costa, 91; 4200- 450 Porto, devendo ser recebidas dentro do prazo
acima referido.

