
 

 
 

 

 

Estágios de Integração na Investigação 
EDITAL N.º 01/2015 

Encontra-se aberto concurso para Estágios de Integração na Investigação (EII) no âmbito das 

atividades de científicas do Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) da 

Universidade do Algarve. 

Âmbito: 
Os EII são estágios não remunerados dirigidos a estudantes de licenciatura e mestrado da 
Universidade do Algarve. Pretende-se que os EII sejam um instrumento de formação, 
colocando o/a estudante em contacto direto com a investigação. Cada estudante selecionado 
terá um membro doutorado do CIEO como orientador. 
 

Área Científica: 
Ciências Sociais e Humanas. 
 

Requisitos de candidatura (comuns a todos os estágios):  
- Frequência de Licenciatura ou Mestrado no ano letivo 2015/2016;  
- Bom domínio de ferramentas de informática;  
- Bom domínio oral e escrito de uma língua estrangeira;  
- Iniciativa, autonomia e disponibilidade. 
 
Plano de trabalhos:  
O CIEO oferece estágios de integração na investigação para os seguintes projetos: 
 

1. PROJETO: A PSICOLOGIA POSITIVA NO ESTUDO DO PAPEL DAS UNIVERSIDADES 
SÉNIOR  
 

Vagas: 02 
Orientador: Saul Neves de Jesus 
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Pesquisa bibliográfica; Recolha e 
tratamento de dados; Participação na escrita de artigos científicos 
Requisitos de admissão: Preferencialmente estudantes com formação em Psicologia e 
conhecimentos básicos do programa SPSS 

 

2. PROJETO: SAÚDE ORGANIZACIONAL E SAÚDE DOS COLABORADORES  
 

Vagas: 02 
Orientador: Saul Neves de Jesus 
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Pesquisa bibliográfica; Recolha e 
tratamento de dados; Participação na escrita de artigos científicos 
Requisitos de admissão: Preferencialmente estudantes com formação em Psicologia e 
conhecimentos básicos do programa SPSS 

 

3. PROJETO: PREVENÇÃO DO MALTRATO INFANTIL 
 

Vagas: 02 
Orientador: Cristina Nunes 
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Pesquisa bibliográfica; Recolha e 
tratamento de dados 
Requisitos de admissão: Preferencialmente estudantes com formação em Psicologia e 
conhecimentos básicos do programa SPSS 
 
 



 

 
 

 

 
 

4. PROJETO: INTERACTIVE MATHEMATICS BY IMPLEMENTING A BLENDED-LEARNING 
MODEL WITH AUGMENTED REALITY AND GAME BOOKS (MILAGE) 
 

Vagas: 01 
Orientador: Helena Quintas 
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Transcrição de entrevistas realizadas a 
alunos e a professores do Ensino Secundário que participam no projeto MILAGE, e 
análise de conteúdo com recurso ao programa NVIVO 
Requisitos de admissão: Preferencialmente estudantes com formação em qualquer 
área das Ciências Humanas e Sociais e conhecimentos básicos do programa de análise 
de conteúdo NVIVO 

 

5. PROJETO: A SEXUALIDADE NA VELHICE 
 

Vagas: 06 
Orientador: José de São José 
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Recolha de dados (aplicação de um 
questionário autoadministrado junto de pessoas com 65 e mais anos) 
Requisitos de admissão: Preferencialmente estudantes finalistas da Licenciatura em 
Sociologia residentes na região do Algarve 

 

6. PROJETO: O ESTADO DA ARTE DA INVESTIGAÇÃO ACADÉMICA EM EDUCAÇÃO 
SOCIAL E EM EDUCAÇÃO DE ADULTOS EM ESPANHA E PORTUGAL 
 

Vagas: 01 
Orientador: Rosanna Barros 
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Pesquisa de resumos em bases de 
dados como a RCAAP e a RENATES Portuguesas e a TESEO e a RECYT Espanholas; 
Análise de conteúdo de resumos e sistematização de dados; Redação de algum texto 
derivado dessa análise 
Requisitos de admissão: Preferencialmente estudantes das Ciências Sociais e da 
Educação 

 

7. PROJETO: LEVANTAMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTES DAS VILAS PORTUGUESAS  
 

Vagas: 01 
Orientador: Ana Paula Barreira 
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Identificação das vilas; Identificação das 
correspondentes freguesias que integram as vilas; Apuramento da população 
residente em 1991, 2001 e 2011. 
Requisitos de admissão: Preferencialmente estudantes de Economia 

 

8. PROJETO: RESILIÊNCIA, CRISE ECONÓMICA E DINÂMICA DE INOVAÇÃO 
 

Vagas: 02 
Orientador: Hugo Pinto  
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: O projeto procura analisar os efeitos 
que a crise e a turbulência económica tiveram na dinâmica inovadora das empresas 
retirando daí implicações para a resiliência regional e para as políticas de ciência, 
tecnologia e inovação. O estagiário irá prestar apoio nas seguintes tarefas: 
consolidação de base de dados, análise estatística exploratória, elaboração de 
relatórios preliminares, elaboração de fichas de leitura de literatura selecionada, 
organização de um seminário.  
Requisitos de admissão: Preferencialmente estudantes de Sociologia  
 



 

 
 

 

 
 

Local de trabalho: 
O trabalho será desenvolvido nas instalações do CIEO ou noutros locais necessários à execução 
do plano de trabalho, sob a orientação científica do/a Investigador/a Responsável. 
 
Duração do(s) estágio(s): 
O estágio terá a duração de 4 meses (fevereiro a maio de 2016), com uma dedicação semanal 
4 horas. 
 
Forma de apresentação da candidatura: 
As candidaturas devem ser formalizadas através do envio dos seguintes documentos: 
curriculum vitae atualizado, carta de motivação que identifique o estágio a que concorre e 
cópia do comprovativo de matrícula. 
 

As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico para jarosa@ualg.pt (Julieta Rosa 
- secretariado CIEO). 
 
Método de seleção: 
A seleção dos/as candidatos/as será feita pelo Orientador/a do estágio com base na 
candidatura apresentada. 
 
Notificação dos resultados: 
Os/as candidatos/as serão notificados/as dos resultados através de correio eletrónico. 
 
Período de candidatura: 
O concurso encontra-se aberto entre 11 de novembro a 11 de dezembro de 2015. 
 
 
No final do estágio, após parecer do respetivo orientador, será entregue um certificado aos 
alunos participantes. 

 
 

 
Para mais informações ou esclarecimentos, por favor contacte-nos através do e-mail 
jarosa@ualg.pt ou dirija-se ao gabinete 2.76 da Faculdade de Economia (Campus de 
Gambelas). 
 
 

www.cieo.pt 

mailto:jarosa@ualg.pt
mailto:jarosa@ualg.pt
http://www.cieo.pt/

