
EDITAL 

 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 bolsa de investigação (BI) para um/a 

estudante inscrito num mestrado integrado ou num mestrado em Criminologia, 

Psicologia da Justiça ou similar, no âmbito do projeto de investigação científica LookCrim 

(PTDC/DIR-DCP/28120/2017), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia I.P., 

nas seguintes condições.  

Área Científica: Criminologia ou Psicologia da Justiça ou similar. 

 

Requisitos de admissão: 

1. Estar a frequentar um mestrado na área da Criminologia, da Psicologia da Justiça ou em 

área similar. 

2. Ter média de licenciatura mínima de 14 valores. 

3. Ter fluência escrita e falada em língua inglesa. 

4. Ter conhecimentos de utilização de Excel e de SPSS como bases de dados e como 

ferramentas de análise estatística 

 

Fatores de Preferência: 

1. Ter conhecimentos sobre o crime urbano. 

2. Ter experiência prévia em trabalhos de investigação aplicada e inovação 

3. Ter disponibilidade imediata 

4. Ter conhecimentos de estatística: descritiva, de inferência e em análise multivariada de 

dados. 

 

Plano de trabalhos: trabalho do bolseiro incidirá na análise das bases de dados das 

estatísticas oficiais do crime que ocorre no Centro Histórico do Porto no contexto do projeto 

referido. Adicionalmente o bolseiro participará na organização dos registos das observações 

dos espaços físicos e na análise integrada de resultados das diferentes fontes de informação. 

O bolseiro participará na organização de eventos científicos e de divulgação de resultados do 

projeto e das respetivas conclusões.  

 

Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento n.º 950/2019, publicado em Diário da 

República n.º 241/2019, Série II de 2019-12-16. 

 



Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido sob a orientação científica do Professor 

Doutor Rui Leandro Maia, sempre que for possível em situação de teletrabalho e quando for 

imperativo nas instalações da Universidade Fernando Pessoa. 

 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 10 meses, não renovável, com início 

previsto em 1 de novembro de 2020. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €798,00 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt). A periodicidade de pagamento da bolsa é 

mensal e através de transferência bancária, cheque ou outra modalidade equivalente. 

 

Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:  

A. Avaliação curricular: adequação e mérito do currículo académico do candidato tendo em 

conta a área de abertura do concurso e os requisitos de admissão acima especificados. 

B. Experiência anterior relevante na área científica do concurso e de acordo com os fatores 

de preferência. 

A cada um dos critérios é atribuída a classificação máxima de cinco (5) pontos. A classificação 

de cada um dos candidatos será efetuada utilizando a seguinte fórmula: Classificação final= 

0,50 x A + 0,50 x B em que: A é classificação entre 0 e 5 obtida na Avaliação curricular; B é a 

classificação entre 0 e 5 obtida na componente B. Experiência anterior. Os candidatos serão 

seriados pela sua classificação final. Em caso de empate dos candidatos com a classificação 

mais elevada será concedida entrevista a esses candidatos. Nesta situação de empate da 

classificação, a fórmula final de cálculo da avaliação será Classificação final= 0,30 x A + 0,20 

x B + 0,5 x C, em que C é a classificação (entre 0 e 5) obtida na Entrevista. 

Se, eventualmente, nenhum dos candidatos possuir o perfil adequado à natureza das tarefas 

a realizar e ao bom desempenho das mesmas, o júri de seleção reserva-se o direito de não 

atribuir a bolsa a nenhum dos candidatos a concurso. Composição do Júri de Seleção: 

• Presidente: Ana Isabel Sani  

• Vogais: Rui Leandro Maia e Gisela Marta Oliveira 

• Vogal suplente: Maria João Guerreiro 

 

Forma de publicitação /notificação dos resultados: O concurso é divulgado na internet 

através do portal ERACareers, nos websites do projeto LookCrim, do OPVC e UFP. Os 

candidatos serão notificados por escrito, via correio eletrónico, da receção da candidatura 

assim como, posteriormente, da decisão do Júri de Seleção. Toda a comunicação com os 

candidatos será feita exclusivamente através do correio eletrónico, durante o período do 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt


concurso, os candidatos deverão consultar diariamente o correio eletrónico que indicarem na 

sua candidatura, para se manterem informados sobre o processo de seleção. Os candidatos 

selecionados para entrevista serão notificados por escrito, via correio eletrónico. Os 

resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por classificação 

final obtida, afixada em local visível e público no átrio do Edifício Sede da Universidade 

Fernando Pessoa, sito na Praça Nove de Abril, 349, 4249-004 Porto. Todos os candidatos 

serão notificados da lista ordenada da classificação final através de correio eletrónico indicado 

na sua candidatura.  

 

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

se aberto no período de 16 a 29 de setembro de 2020. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio, por correio 

eletrónico, para lookcrim@ufp.edu.pt, dos seguintes documentos: 1) carta de candidatura 

(carta de apresentação e motivação com indicação explícita da adequação do candidato(a) 

aos requisitos do concurso) acompanhada dos: 2) curriculum vitae e 3) certificado de 

habilitações. Opcionalmente, os/as candidatos/as poderão incluir documentos que 

considerem relevantes para a apreciação da candidatura. APENAS SERÃO ACEITES 

CANDIDATURAS RECEBIDAS POR CORREIO ELETRÓNICO PARA lookcrim@ufp.edu.pt. 

 

Contactos: 

LookCrim – Looking at crime: communities and physical spaces 

Universidade Fernando Pessoa, Praça 9 de Abril, 349, 4249-004 Porto. 

E-mail: lookcrim@ufp.edu.pt. Website: www.lookcrim.com 
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