Estágios de Integração na Investigação
EDITAL N.º 03/2017
Encontra-se aberto concurso para a 3.ª edição dos 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 2017/2018;
- 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: RISCOS COSTEIROS E APEGO AO LUGAR
Vagas: 01
Orientadora: Rita B. Domingues
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Pesquisa bibliográfica; recolha de dados
(distribuição de questionários em papel e online); análise de dados em SPSS; participação na escrita
(e coautoria) de artigos científicos; possível apresentação do trabalho em encontro científico.
Requisitos de admissão: Estudantes com formação em Psicologia (preferencialmente com
frequência da unidade curricular de Psicologia Ambiental), bons conhecimentos de inglês,
conhecimentos básicos de SPSS.

2. PROJETO: TRANSFERÊNCIA E VALORIZAÇÃO DE CONHECIMENTO, RESILIÊNCIA REGIONAL E
ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE
Vagas: 03
Orientador: Hugo Pinto
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Consolidação de base de dados; Análise estatística
exploratória; Elaboração de relatório preliminar; Elaboração de fichas de leitura de literatura
selecionada.
Requisitos de admissão: Preferencialmente estudantes da licenciatura em Sociologia inscritos na
unidade curricular de Economia e/ou da licenciatura em Economia inscritos na unidade curricular
de Economia Portuguesa e Europeia. Os trabalhos realizados no contexto deste estágio serão
mobilizados para uma das componentes na avaliação contínua destas unidades curriculares
lecionadas pelo Orientador.

3. 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.
4. PROJETO: A INTERAÇÃO HUMANO-ROBÔ
Vagas: 02
Orientador: Jean-Christophe Giger
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.
5. PROJETO: EDUPLACES/LOCAIS EDUCADORES: PRÁTICAS, VOZES E PERCURSOS DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Vagas: 03
Orientadora: Rosanna Barros. Supervisora na Escola Nº 6: Suzel Marcos
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Animação de recreio na Escola básica do 1º ciclo Nº
6 do Agrupamento de Escolas de João da Rosa em Olhão. Implica planificar atividades, jogos e
dinâmicas adequadas a estas crianças e aplica-las. Registo em Diário de Campo (avaliação crítica
das atividades, do seu impacto e resultado).
Requisitos de admissão: Gosto pelo trabalho educacional com crianças dos 6 aos 10 anos;
Conhecimento básico dos princípios da animação socioeducativa de modo a planificar atividades,
jogos e dinâmicas adequadas e aplicá-las em contexto de receio escolar; Autonomia de deslocação
(Local: Olhão, bairro da Armona); Responsabilidade para cumprir um cronograma. Vontade de
aprender.

6. PROJETO: EMPREGABILIDADE PERCEBIDA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Vagas: 02
Orientador: Vítor Gamboa
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Revisão da literatura; Recolha de dados;
Organização de matriz de dados em SPSS; Análise de dados, Redação de um relatório.
Requisitos de admissão: Estudantes de licenciatura/ mestrado em Psicologia.

7. PROJETO: NAVEGAÇÃO DE CRUZEIRO: CULTURA DE VIAGEM, MOBILIDADES E ESTILOS DE VIDA
Vagas: 01
Orientador: João Filipe Marques
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Pesquisa bibliográfica; Realização de entrevistas
preliminares (em Inglês); Transcrições; Elaboração de fichas de leitura de literatura selecionada.
Requisitos de admissão: Estudantes a frequentar o 2º ou o 3º ano da licenciatura em Sociologia ou
o 1º ano do mestrado em Sociologia.

8. PROJETO: CREATOUR - DESENVOLVER DESTINOS DE TURISMO CRIATIVO EM CIDADES PEQUENA
DIMENSÃO E EM ÁREAS RURAIS
Vagas: 02
Orientadores: Alexandra Rodrigues Gonçalves e João Filipe Marques
Atividades a desenvolver pelo/a estagiário/a: Apoio na análise de informação recolhida
(qualitativa e quantitativa), eventualmente, transcrição de entrevistas e análise de inquéritos por
questionário; Apoio na organização de eventos ligados ao projeto, nomeadamente nos «IdeaLabs»
e seminários: apoio na preparação de relatórios ligados ao projeto; Elaboração de fichas de leitura
de literatura selecionada.
Requisitos de admissão: Estudantes a frequentar o 2º ou o 3º ano da licenciatura em Turismo ou
Sociologia ou o 1º ano do mestrado em Turismo ou 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 2018), 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 20 de novembro 2017 a 8 de janeiro de 2018.
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

