ANÚNCIO PARA INVESTIGADOR/A PARA ESTUDO NA ÁREA DA VIOLÊNCIA DE
GÉNERO
(CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO EM REGIME DE PART-TIME)
A AIDGLOBAL - Acção e Integração para o Desenvolvimento Global é uma Organização Não
Governamental para o Desenvolvimento cuja missão é Agir, Incluir e Desenvolver através da
Educação. Em Portugal, intervém na área da Educação para o Desenvolvimento e Cidadania
Global e da Inclusão Social de Migrantes. Em Moçambique, a AIDGLOBAL tem contribuído
para uma educação de qualidade, promovendo a literacia, através da implementação de uma
Rede de Bibliotecas Escolares no distrito de Chibuto e da dinamização de projetos de
Educação para a Primeira Infância.
OBJETIVO
O/A Investigador/a é responsável pelo desenvolvimento de um estudo na área da Violência
de Género na Região Autónoma da Madeira, a realizar no âmbito do projeto “Dialogar e
Agir por + Igualdade na R.A.M.” (EEA Grants), que é promovido pela AIDGLOBAL em
parceria com a Universidade da Madeira.
DEVERES E RESPONSABILIDADES
 Planifica e implementa todas as etapas de desenvolvimento do estudo;
 Comprova o domínio dos instrumentos de recolha de dados qualitativos e quantitativos;
 Realiza trabalho de campo na Região Autónoma da Madeira (entrevistas, grupos
focais,…);
 Elabora e redige o estudo;
 Realiza um relatório sobre o estudo em português e em inglês;
 Colabora com a gestora do projeto e com a orientadora da Universidade da Madeira;
 Colabora nas atividades do projeto.
ESPECIFICAÇÃO PESSOAL
Conhecimento:
 Formação académica e/ou profissional na área das Ciências Sociais e/ou das Ciências da
Educação.
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Experiência:
 Experiência de trabalho, interesse e conhecimento pela temática da Violência de Género,
entre outras, como Desenvolvimento Local e Comunitário, Inclusão Social e Justiça Social;
 Experiência comprovada na elaboração de estudos e/ou de recursos de disseminação de
conhecimento e reflexão;
 Capacidade de abordagem dos temas a partir de uma perspetiva crítica e “próxima da/o
cidadã/o”.
Aptidões:
• Domínio das metodologias de investigação em ciências sociais e da educação;
• Consciência intercultural;
• Capacidade de planeamento, organização e gestão do tempo;
• Bom relacionamento interpessoal e capacidade de diálogo/diplomacia;
• Orientação para a excelência e rigor no trabalho;
• Capacidade de representação institucional;
• Excelente domínio oral e escrito da língua portuguesa.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Disponibilidade imediata;
Disponibilidade para se deslocar com frequência dentro dos concelhos da Região
Autónoma da Madeira;
Disponibilidade para teletrabalho.

Compromisso:
• Compromisso com a Missão e Visão da Organização;
• Respeito pelos valores subjacentes à Declaração Universal dos Direitos Humanos.

ELEMENTOS DE APRESENTAÇÃO



Curriculum Vitae;
Indicação de 1 ou 2 trabalhos de referência.

TERMOS E CONDIÇÕES
Carga horária: 20 horas semanais.
Início da colaboração: 14 de julho de 2022
Duração da colaboração: Contrato a termo certo, em regime de part-time, com a duração de
10 meses.
Local de trabalho: teletrabalho
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CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
A avaliação das candidaturas incidirá sobre o Mérito da/o candidata/o, aplicando-se os
seguintes critérios de avaliação, valorados numa escala de 0 a 20 valores:
Mérito do candidato – MC (100%): Avaliação Curricular (AC) e Entrevista (E), com a respetiva
ponderação de 70% e 30%. Após a primeira fase de avaliação curricular, serão convocadas/os
para entrevista, no máximo, as/os três candidatas/os melhor classificadas/os.
Avaliação curricular:
a. Habilitações académicas, com uma ponderação de 25%;
b. Experiência, com uma ponderação de 30%;
c. Competências sociais e pessoais, com uma ponderação de 15%.
Entrevista:
d. Domínio dos assuntos, com uma ponderação de 10%;
e. Atitude e motivação, com uma ponderação de 10%;
f. Capacidade de expressão e fluência verbal na língua portuguesa, com uma ponderação de
10%.
A classificação final do mérito da/o candidata/o será obtida pela aplicação da seguinte
fórmula:
MC=(a*0,25)+(b*0,30)+(c*0,15)+(d*0,10)+(e*0,10)+(f*0,10)

Observações:
Todas/os as/os candidatas/os cujo perfil se destaque e se enquadre nos requisitos da
presente oferta deverão receber um e-mail até ao dia 12.07.2022, sendo que o CV das/os
restantes candidatas/os passará a figurar na base de dados da Organização (caso não o
deseje, por favor, envie e-mail). Contactaremos apenas as/os candidatas/os selecionadas/os
para entrevista.
Caso esteja interessada/o e o seu perfil corresponda a estes Termos de Referência,
submeta a sua candidatura, até 11.07.2022, enviando e-mail para
gab.projectos@aidglobal.org, indicando que se candidata ao estudo sobre Violência de
Género.
Em caso de dúvida, contactar Sofia Lopes (AIDGLOBAL): 932 469 204 |
gab.projectos@aidglobal.org
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