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BOLSA DE VOLUNTARIADO CIEO 
 
O Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) da Universidade do 

Algarve é uma unidade de investigação científica e desenvolvimento tecnológico 

acreditada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com a classificação de Muito 

Bom. 

  
O CIEO tem como principais objetivos: a) fomentar e desenvolver a investigação 

científica pluridisciplinar nas áreas de Gestão, Economia, Psicologia, Sociologia, 

Geografia e Turismo; b) promover o intercâmbio de experiências e investigação com 

especialistas de outras instituições congéneres, fomentando o estabelecimento de 

parcerias estáveis de âmbito nacional e/ou internacional; c) promover estudos e 

trabalhos de investigação. 

 
Com base nos objetivos apresentados e no âmbito da sua responsabilidade social, o 

CIEO está a promover bolsas de voluntariado para a realização de trabalhos de 

Iniciação à Investigação Científica nas seguintes áreas: 

 
 Economia Portuguesa 
 Turismo 
 Ordenamento do Território 
 Sociologia 
 Outras 

 
Estas bolsas destinam-se a estudantes que pretendam obter formação científica 
integrada em projetos de investigação do CIEO e contribuir para o desenvolvimento de 
respostas a questões mais relevantes da sociedade Portuguesa. 
 
 
Ficha de candidatura disponível em: http://www.cieo.pt/ 
 
 
Para mais informações, por favor contacte-nos através do e-mail cieo@ualg.pt ou 
dirija-se ao gabinete 2.76 da Faculdade de Economia (Campus de Gambelas). 
 
 
 
Teresa de Noronha 
Presidente do CIEO 
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BBBooolllsssaaa   dddeee   VVVooollluuunnntttaaarrriiiaaadddooo   CCCIIIEEEOOO   
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
DADOS PESSOAIS 
 

Nome Completo _________________________________________________________ 
 
Telefone ___________________________ E-mail ______________________________ 
 
Morada ________________________________________________________________ 
 
Código Postal ______________________ 
 
 
DOCUMENTOS PARA A CANDIDATURA 
 

- Ficha de Inscrição 

- Carta Motivação 

- CV Atualizado 

- Foto 

 

 

ÁREA DE INTERESSE 

 Economia Portuguesa  

 Turismo  

 Ordenamento do Território 

 Sociologia 

 Outra. Qual______________ 

 

 
A candidatura deverá ser remetida por e-mail para o seguinte contacto:  
Marlene Fernandes | secretariado CIEO | cieo@ualg.pt  
Telefones: +351 289 800 900 (ext. 7406 ou 7161); +351 289 244 406 
 

 


