Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação Pós-doutoral

A Universidade de Coimbra abre concurso para atribuição de uma bolsa de investigação pósdoutoral, no âmbito do projeto

EOLinPLACE, com a referência 948609 e com o título

“EOLinPLACE - Choice of where we die: a classification reform to discern diversity in individual
end of life pathways”, financiado através do Conselho Europeu de Investigação (ERC) como
parte do Programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020 da Comissão Europeia Starting Grants (grant agreement 948609), com as seguintes características:
Área(s) Científica(s): Ciências da Saúde, Ciências Sociais, Cuidados Paliativos
Destinatários/as da (s) bolsa (s)/ Requisitos de admissão: Procuramos uma pessoa
organizada, com competências demonstradas de investigação académica e gestão de
projectos, interesse e compreensão das questões de investigação em fim de vida, com um
curso doutoral relevante. São necessárias competências proficientes em Inglês e Português,
em Microsoft Office, disponibilidade para viajar no estrangeiro, competências de gestão de
projetos e riscos incluindo conhecimento de políticas de proteção de dados, e um demonstrado
“track-record” em aprovação ética, gestão de investigação e autoria de publicações com
revisão por pares. São desejáveis competências adquiridas em gestão de projetos financiados
pela Comissão Europeia, em investigação internacional incluindo países de baixo ou médiobaixo rendimento, na criação e implementação de planos de gestão de dados e um curso de
mestrado relevante. Esta posição é uma excelente oportunidade para uma pessoa de confiança
e organizada, que trabalha bem com prazos apertados e com outros num ambiente
multicultural, desempenhar um papel importante num novo e empolgante projeto ERC Starting
Grant.
O/a destinatário/a da bolsa deverá verificar, cumulativamente, os requisitos previstos no n.º
3 do artigo 7.º do RBIFCT:
a) O grau de doutor obtido nos 3 anos anteriores à data da submissão da candidatura;
b) Investigação seja realizada em entidade de acolhimento distinta da entidade onde foi
obtido grau;
c) As atividades de investigação não exijam experiência pós-doutoral;
d) As atividades de investigação tenham um prazo de desenvolvimento e execução igual
ou inferior a três anos;
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e) O bolseiro não exceda, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as
renovações possíveis, um período acumulado de três anos nessa tipologia de bolsa,
seguidos ou interpolados.
Para aferição da alínea e) importa a titularidade desta tipologia de bolsa atribuída ao abrigo
do Regulamento n.º 950/2019, de 16 de dezembro, e de BPD atribuída no período
regulamentar anterior, financiada direta ou indiretamente pela FCT.
Plano de trabalhos/Objetivos a atingir: A/o candidata/o selecionada/o irá apoiar a
investigação científica e a implementação do plano de trabalho de um projeto que visa
desenvolver uma base sólida para um instrumento de classificação internacional que pretende
mapear os locais de morte preferidos e efetivos. Os métodos incluem a análise comparativa
internacional de sistemas de classificação e dados sobre locais de morte, etnografia, grupos
focais com doentes, cuidadores e outros grupos relevantes, estudos longitudinais e de
validação, que terão lugar principalmente em Portugal, Países Baixos, Estados Unidos da
América e Uganda. Ela/ele irá ajudar a coordenar um grupo internacional e multidisciplinar de
investigadores, trabalhando com reconhecidos especialistas nesta área a nível mundial. Irá
integrar um grupo de investigação na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, com
importante

produção

científica

nos

cuidados

paliativos

e

com

oportunidades

de

desenvolvimento de carreira.
O projeto
A Prof. Doutora Bárbara Gomes, Professora Associada Convidada na Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, lidera uma bolsa ERC Starting Grant: “EOLinPLACE - Choice of where
we die: a classification reform to discern diversity in individual end of life pathways”, que inicia
em janeiro 2022.
Todos os seres humanos morrem, >60% por doenças crónicas. Sempre que possível, este
evento deverá ocorrer onde a pessoa sente que é o lugar certo, para que se sinta empoderada
e segura. Sabemos que a maioria prefere morrer em casa, mas muitas pessoas morrem no
hospital. Para ajudar a cumprir preferências, precisamos ir mais além na investigação. Até
hoje, a ciência não conseguiu capturar a dinâmica e diversidade de preferências e locais onde
as pessoas são cuidadas no fim de vida. As classificações atuais de locais de morte são
incompletas e inconsistentes. Este projeto tem como visão reformar a forma como os locais
de morte são classificados e compreendidos, refinando e mudando o foco do “end-point” (local
efetivo de morte) para a trajetória que o precede. O objetivo é desenvolver uma base sólida
para uma classificação internacional pioneira que possibilite mapear os locais de morte
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preferidos e efetivos, com base no que estes significam para os indivíduos (para além de uma
perspetiva puramente física ou médica). Para atingir este objetivo, iremos combinar métodos
clássicos de desenvolvimento de classificações na saúde com uma abordagem “bottom-up” de
investigação participativa, trabalhando com representantes de doentes e cuidadores informais.
Primeiramente, iremos realizar um inovador estudo misto (etnografia seguida de estudo
longitudinal) em quatro países que apresentam variabilidade relevante, para explorar nuances
e características comuns nas experiências de doentes com doenças potencialmente fatais e
das suas famílias. Com base nos resultados, construiremos uma classificação contemporânea
e avaliaremos a sua validade de conteúdo em grupos focais com doentes, cuidadores e outros
grupos relevantes. De seguida testaremos a classificação resultante em contextos variados,
para examinar a sua validade de construto, fiabilidade, responsividade, bem como a qualidade
e interpretabilidade dos dados gerados. Todos os dados serão integrados com vista a
aprofundar o conhecimento sobre diferentes trajetórias de fim de vida em ambientes de
cuidados e o que as influencia. Instigados pelas descobertas recentes da Prof. Doutora Bárbara
Gomes e da sua equipa sobre preferências e preocupação com classificações que são
desadequadas para um mundo social transformado, com recursos limitados para cuidar e
necessidades em rápido crescimento, este projeto de investigação vai abrir novos rumos na
forma como cuidamos dos que estão a morrer.
Em linha com os objetivos do projeto, a/o candidata/o selecionada/o para esta bolsa de
investigação terá também as seguintes tarefas e responsabilidades:
1.

Contribuir com trabalho e “input” académico em partes especificadas do projeto,

incluindo o desenvolvimento de protocolos e métodos, recolha de dados, análise (quantitativa
e qualitativa) e relatório de resultados.
2.

Realizar pesquisas e revisões de literatura para informar o projeto e manter atualizado

o conhecimento de acordo com desenvolvimento na área dos cuidados paliativos, partilhando
essa informação com colegas e gestores, facilitando a adoção dos melhores métodos científicos
para o projeto.
3.

Apoiar a coordenação diária do projeto e a comunicação entre membros da equipa,

parceiros e outros grupos relevantes (que incluem organizações de doentes e cuidadores e um
grupo consultivo internacional).
4.

Apoiar o recrutamento para o projeto, sua formação e apoio sempre que pedido.

5.

Apoiar a calendarização e monitorização das atividades do projeto, seus outputs, e

orçamento, em linha com o “Grant Agreement”, criando e mantendo bases de dados e
cronogramas com toda a atividade, de acordo com os “milestones” acordados (incluindo os
relacionados com aspetos éticos).
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6.

Ajudar a assegurar que todos os relatórios do projeto são finalizados e submetidos

dentro dos prazos acordados, de acordo com os requisitos da Comissão Europeia e da
Universidade de Coimbra.
7.

Ajudar a coordenar a criação e implementação do Plano de Gestão de Dados do projeto.

8.

Contribuir para a integração dos dados e escrita de relatórios intercalares e finais

(técnicos e/ou financeiros e/ou emendas).
9.

Apoiar atividades de divulgação incluindo páginas web do projeto e publicações, e

representar o projeto em reuniões, reportando feedback quando pedido.
10.

Organizar e estar presente nas reuniões do projeto.

11.

Apoiar de forma próxima os membros da equipa e parceiros do projeto.

12.

Ajudar a preparar relatórios para o grupo consultivo do projeto.

13.

Providenciar, sempre que pedido, qualquer apoio administrativo que seja necessário

para o projeto.
14.

Manter estrita confidencialidade de toda a informação relativa a doentes / famílias /

profissionais / outras pessoas envolvidas no projeto, e trabalhar segundo os termos do
Regulamento Geral de Proteção de Dados.
15.

Qualquer outras tarefas consistentes com a posição. Estas podem incluir a realização

de relatórios ad hoc e representação do projeto.
16.

Realizar todas as tarefas em acordo com a Prof. Doutora Bárbara Gomes.

Regime de Atividade: A atribuição da bolsa não gera nem titula uma relação de natureza
jurídico-laboral, é exercida em regime de dedicação exclusiva e é atribuído/a ao/à Bolseiro/a
o Estatuto de Bolseiro da UC, conforme o disposto no Estatuto do Bolseiro de Investigação e
no Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.,
ambos na sua redação atual.
Local de realização da bolsa: Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
Duração da(s) bolsa(s): 12 meses
Renovação: Eventualmente renovável.
Orientação Científica: Doutora Bárbara Gomes
Condições Financeiras da Bolsa: A bolsa ascende a € 1.646,00 correspondente ao subsídio
mensal de manutenção estipulado na tabela FCT (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).
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Este subsídio mensal será pago no final do mês, por transferência bancária. (A este valor
acresce o seguro social voluntário correspondente ao primeiro escalão, caso o/a candidato/a
opte pela sua atribuição, bem como o seguro de acidentes pessoais). O valor da bolsa não
aumentará ao longo de todo o período da sua duração.
Métodos de seleção: Curriculum vitae (CV) e Entrevista com candidatos que atinjam mais
de 40/60 na avaliação do CV.
Critérios de seleção: Curriculum vitae (CV) (60%) e entrevista (40%) com candidatos que
atinjam mais de 40/60 na avaliação do CV
Na avaliação do CV consideraremos a qualidade do mesmo incluindo a relevância do curso
doutoral e mestrados, competências linguísticas e informáticas, disponibilidade para viagens
no estrangeiro, competências em gestão de projeto e riscos, demonstrado “track-record” de
aprovação ética, gestão de investigação, e autoria de publicações revistas por pares,
competências adquiridas em gestão de projetos financiados pela Comissão Europeia, em
investigação internacional incluindo países de baixo ou médio-baixo rendimento, e na criação
e

implementação

de

planos

de

gestão

de

dados

(45%)

bem

como

o

interesse/conhecimento/experiência em cuidados paliativos e em fim de vida (15%).
Na avaliação da entrevista, consideraremos as competências em investigação, em gestão de
projetos e de dados, competências éticas, linguísticas, comunicativas e de trabalho em equipa
e

quaisquer

dúvidas

decorrentes

da

avaliação

do

CV

(25%),

bem

como

o

interesse/conhecimento/experiência em cuidados paliativos e em fim de vida (15%).

Composição do Júri de Seleção: Prof. Doutora Bárbara Gomes, Prof. Doutora Sílvia Lopes,
Prof. Doutora Marjolein Gysels.
Formalização de candidaturas: A candidatura deve incluir o CV da/o candidata/o, certificado
de habilitações, uma carta de apresentação e duas cartas de referência. Pretendemos iniciar
contrato em janeiro de 2022 ou o mais rápido possível daí em diante.
Declaração sob compromisso de honra do/a candidato/a com a indicação da(s) bolsa(s) da
tipologia a concurso que realizou e a respetiva duração da(s) mesma(s).
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Os/As candidatos/as com graus académicos obtidos no estrangeiro terão de apresentar
Certidão de registo de reconhecimento de acordo com a legislação aplicável. Este documento
é obrigatório apenas na fase de contratação.
Envio

de

candidaturas:

Envie

por

favor

a

candidatura

num

PDF

único

para

stag.projectos@fmed.uc.pt com a referência EOLinPlace – Process 775434.
Prazo para formalização da candidatura: 23/11/2021 a 20/12/2021
Data limite de candidatura: 20/12/2021
Informações complementares: Os resultados da avaliação serão divulgados até 90 dias
úteis a contar da data limite de submissão de candidaturas, através de envio de comunicação
aos/às candidatos/as, via correio eletrónico. Após a divulgação dos resultados, os/as
candidatos/as serão notificados para, caso pretendam, se pronunciarem em sede de audiência
prévia no prazo máximo de 10 dias úteis após aquela data. Findo este prazo, os/as
candidatos/as selecionados/as terão que declarar, por escrito, a sua aceitação e comunicar a
data do início efetivo da bolsa. Salvo apresentação de justificação atendível, a falta da
declaração dentro do prazo referido equivale a renúncia à bolsa. Em caso de renúncia ou
desistência do/a candidato/a selecionado/a, será notificado/a o/a candidato/a imediatamente
melhor classificado/a.
Concluído o processo de seleção será elaborado o contrato de bolsa em acordo com a minuta
de contrato disponibilizada pela FCT.
Terminado o prazo contratualizado deverá ser elaborado, pelo bolseiro(a) e orientador(a), o
relatório final de acordo com os respetivos critérios de avaliação que sejam estabelecidos.

Lista de reserva de seleção: Será criada uma lista de reserva de seleção por um período de
6 (seis) meses.
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