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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
 1. Job description

Cargo/posição/bolsa: 
Bolsa de Investigação para Licenciado(a) 
 
Referência: BI_KML2_28710 
 
Área científica genérica: Educational sciences 
 
Área científica específica: Teaching methods
 
Resumo do anúncio: 
 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de 1 Bolsa de Investigação para licenciado(a) no
âmbito do projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico intitulado
“Laboratório de Tecnologias e aprendizagem de programação e robótica no Pré-escolar e 1ª
Ciclo de Ensino Básico”, com referência 28710 suportado pelo Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização, através do orçamento da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia na sua componente OE. Área Científica: Educação e Tecnologias 
 
Texto do anúncio

  
1. Requisitos de Admissão: Os candidatos(as) deverão demonstrar inequivocamente: a) ser
detentores(as) do título de licenciado(a); b) ter experiência anterior no desenho de ambientes
virtuais de aprendizagem; 2. Duração e Regime de Atividade: Duração de 12 meses, com
início previsto em maio de 2019. As atividades serão desenvolvidas no Laboratório de
Educação a Distância e Elearning localizado na Universidade Aberta, Lisboa, em regime de
exclusividade, conforme regulamento de formação avançada de recursos humanos da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamentos). 3. Objeto de Atividade: Atividades de
desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem para atividades de formação que
exigirão competências ao nível da gestão destes ambientes, bem como competências ao nível
do design instrucional/desenho de aprendizagem; 4. Orientação Científica: O trabalho
decorrerá sob a orientação dos Professores Lúcia Amante e António Quintas Mendes; 5.
Formação Académica: Licenciado(a) 6. Fatores de Preferência: Comprovada experiência
anterior ao nível do desenho de ambientes virtuais de aprendizagem; Experiência comprovada
no âmbito do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação; 7. Critérios de
Avaliação: A seleção dos candidatos basear-se-á nos seguintes critérios, por ordem
decrescente de importância: a) Experiência anterior conforme fatores de preferência; b)
Curriculum académico e profissional adequado às funções; 8. Remuneração e legislação: De
acordo com a tabela de valores das bolsas no país atribuídas pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia. 9. Composição do Júri de Seleção: Presidente: Doutora Lúcia da Graça Cruz
Domingues Amante; Vogais: Doutor António Quintas Mendes; Doutora Maribel Santos Miranda
Pinto. 10. Documentos de Candidatura: Curriculum Vitae; cópias do bilhete de
identidade/cartão do cidadão; passaporte; de certificado de licenciatura e outros eventuais
graus; de outros elementos que o/a candidato/a considere relevantes. As candidaturas com
processos incompletos serão liminarmente excluídas do concurso. As candidaturas deverão
indicar a referência "BI_KML2_28710" e ser entregues obrigatoriamente por via eletrónica
entre os dias 05 a 15 de maio de 2019, para o seguinte endereço: projetokml@gmail.com 
 
 
Número de vagas: 1 
 
Tipo de contrato: Informação não disponível 
 
País: Portugal 
 
Localidade: Lisboa 
 
Instituição de acolhimento: Universidade Aberta - Laboratório de Educação a Distância e
Elearning 
 
 
Data limite de candidatura: 15 May 2019 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
 2. Organization contact data

Instituição de contacto: Universidade Aberta 
 
Endereço:

 Rua da Escola Politécnica, 147 
Lisboa - 1269-001 
Portugal 
 
Email: projetokml@gmail.com 
 
Website: http://www.uab.pt 
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3. Habilitações académicas
 3. Required education Level

Grau: Licenciatura

Domínio científico: Educational sciences
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4. Línguas exigidas
 4. Required languages

Língua: Portuguese
Prioridade n/a
Leitura: n/a
Escrita: n/a
Compreensão: n/a
Conversação: n/a
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5. Experiência exigida em investigação
 5. Required research experience

 
Vazio
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