EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
“Projeto Turismo: caracterização, impacto e sustentabilidade do turismo da Madeira”
Referência: PT-M14-20-BI/PROJETO TURISMO/1/2019
5 vagas
No âmbito do “Projeto Turismo: caracterização, impacto e sustentabilidade do turismo da Madeira”, cofinanciado pelo Programa
Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-2020 (Portaria n.º 92/2015), M14-20-01-0145-FEDER-000007, da Universidade
da Madeira, Funchal, cujo objetivo principal é reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, encontra-se
aberto concurso para a atribuição de cinco (5) Bolsas de Investigação, nas seguintes condições:
I. Área Científica: Turismo, Gestão, Hotelaria, Economia, Desporto e áreas afins.
II. Requisitos de Admissão:
•
•
•

Doutoramento em Turismo, Gestão, Hotelaria, Economia, Desporto ou em áreas afins;
Experiência na utilização de software de estatística (exemplo SPSS, Stata, Eviews, Limdep);
Bons conhecimentos de português e inglês falado e escrito.

III. Outros Requisitos:
•
•
•

Interesse em prosseguir a carreira de investigação científica;
Capacidade de comunicação, trabalho em equipa, flexibilidade e versatilidade;
Capacidade de relacionar e analisar informação.

IV. Apresentação de candidatura: O curriculum vitae deve ser elaborado em função dos requisitos exigidos em II. e III.
V. Plano de trabalhos: o trabalho a desenvolver insere-se na área de I&D em turismo, focado na subárea denominada Projeto
Destino, que pretende analisar os fatores de atração, vantagens competitivas, o potencial e a avaliação da rede de acessibilidades
e mobilidade turística da Região; na subárea denominada Projeto Market, focado na caracterização do mercado turístico da Região
Autónoma da Madeira, com particular incidência no estudo da concorrência, diferenciação e comportamentos; e na subárea
denominada Projeto Impacto, focado no apuramento macroeconómico do sector do turismo e na criação de indicadores
determinantes para o apoio à tomada de decisão.
VI. Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica);
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e Regulamento de Bolsas da Universidade da
Madeira.
VII. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no gabinete do Projeto Turismo, sob a orientação científica do Coordenador
Científico, Professor Doutor Josep-Francesc Valls Gimenez.
VIII. Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 60 meses.
IX. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1509,80 €, conforme tabela de valores das
bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
X. Método de seleção:
•
•

Avaliação curricular: 60%
Entrevista: 40%

A entrevista tem caráter obrigatório. Os candidatos que não se apresentem à entrevista serão excluídos.
XI. Composição do Júri de seleção: Prof. Doutor José Sílvio Moreira Fernandes (Presidente), Professor Doutor Pedro Telhado
Pereira (vogal efetivo), Professor Doutor Josep-Francesc Valls Gimenez (vogal efetivo), Prof. Doutor Helder Manuel Arsénio Lopes
(vogal efetivo), Doutora Susana Teles (Vogal efetivo), Prof. Doutor António Manuel Martins de Almeida (Vogal suplente) e Prof.
Doutor João Filipe Pereira Nunes Prudente (Vogal suplente).

Co-financiado por:

XII. Forma de publicitação/notificação dos resultados: As listas de admissão bem como os resultados de cada método de seleção
e listas de ordenação final serão publicitados na página da Unidade de Recursos Humanos – Núcleo do Bolseiro da Universidade
da Madeira, http://urh.uma.pt/ , sendo o candidato notificado através de correio eletrónico.
XIII. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:
a) As candidaturas podem ser apresentadas nos 10 dias úteis seguintes ao da publicitação do Edital;
b) As candidaturas deverão formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de curriculum vitae detalhado, cópia do certificado
de habilitações e outros documentos que considere relevantes.
c) As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente durante o período das 09:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h na
Unidade de Recursos Humanos – Núcleo do Bolseiro da Universidade da Madeira, sita ao Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros,
9000-081 Funchal ou por correio para o mesmo Serviço e morada e ainda por email para nucleo.bolseiro@mail.uma.pt , dirigido
ao Presidente de Júri, com a referência da bolsa no assunto.

Co-financiado por:

