
 
 

 

 

Centro de Investigação em Psicologia da Música e Educação Musical  

Polo do IPP do INET-MD  

(Instituto de Etnomusicologia – Estudos em Música e Dança)  

Diretora: Graça Mota 

 
Anúncio para Atribuição de UMA Bolsa de Investigação (BI) 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para um(a) 

licenciado(a), para realizar trabalhos avançados de investigação, no quadro do projeto 

UID/EAT/00472/2013, no âmbito das atividades do Instituto de Etnomusicologia – centro 

de estudos em música e dança, CIPEM/INET polo do IPP, com o apoio financeiro da 

FCT/MCTES através de fundos nacionais. 

  

Área Científica: Estudos Artísticos  

 

Requisitos de admissão:  

 Grau de licenciado, num ramo da área das Ciências Sociais e das Humanidades.  

 Domínio falado e escrito de português e de inglês.  

 

Condições preferenciais:  

 Experiência em trabalhos de investigação na área das Ciências Sociais e das 

Humanidades em especial na área de Música.  

 Conhecimentos em novas tecnologias da informação e comunicação e multimédia e 

em particular de programas de análise de dados quantitativos e qualitativos.  

 Disponibilidade de trabalho a tempo inteiro e para admissão imediata.  

 

Plano de trabalhos:  

 Integração em projeto de investigação em curso no CIPEM/INET-md na área da 

Formação de Professores de Educação Musical.  

 

Legislação e regulamentação aplicável (regime de atividade): a bolsa é atribuída ao abrigo 

da Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica) e 

Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor. 

www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf  

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no polo do IPP do Instituto de 

Etnomusicologia – centro de estudos em música e dança, na Escola Superior de Educação 

do Instituto Politécnico do Porto, sob orientação científica da Doutora Graça Boal Palheiros.  

 



 
 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 4 meses, com início previsto em 01 setembro 

de 2017.  

 

Condições financeiras da bolsa (remuneração): O montante da bolsa corresponde a €745, 

pago mensalmente e por transferência bancária, conforme tabela de valores das bolsas 

atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).  

 

Método e critérios de seleção:  

Na seleção dos candidatos serão utilizados os seguintes critérios: avaliação curricular (50%) 

e experiência na área proposta para este trabalho (50%). Em caso de necessidade será 

realizada uma entrevista.  

 

Composição do Júri de Seleção:  

Graça Boal Palheiros (presidente)  

Graça Mota (vogal)  

Jorge Alexandre Costa (vogal)  

Rui Ferreira (vogal suplente)  

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada por nota final afixada em local visível e público da 

Escola Superior de Educação, sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de 

e-mail.  

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto no período compreendido entre 18 a 31 de Julho de 2017.  

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através de carta de candidatura 

acompanhada dos seguintes documentos: CV, fotocópia do certificado de habilitações e do 

BI e outros documentos comprovativos considerados relevantes para a candidatura.  

 

 

As candidaturas deverão ser enviadas, por correio eletrónico para os contactos seguintes:  

Secretariado do CIPEM - cipem@ese.ipp.pt, com conhecimento a Graça Mota - 

gmota@ese.ipp.pt, Graça Boal Palheiros - gbpalheiros@ese.ipp.pt e Jorge Alexandre Costa 

- jacosta@ese.ipp.pt. 
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