Universidade Lusófona
Faculdade de Educação Física e Desporto
BOLSA DE DOUTORAMENTO NO AMBITO DO CENTRO DE
INTERVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA DA PERFORMANCE E
DESPORTO

Está aberto concurso para atribuição de uma bolsa no Curso de Doutoramento
em Educação Física e Desporto da Faculdade de Educação Física e Desporto
da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, cujo trabalho será
desenvolvido no domínio da Psicologia do Desporto, sob a orientação do Prof.
Doutor Sidónio Serpa, no âmbito da linha de actividade do Centro de
Intervenção e Investigação em Psicologia da Performance e Desporto
(PSIPED).
Destinatários
Licenciados e mestres em Psicologia, preferentemente em psicologia clínica,
com currículo reconhecidamente elevado para desenvolvimento.
Objectivo
a) realização de actividades de investigação no âmbito das linhas de
trabalho do PSIPED;
b) participação nas actividades de intervenção a realizar pelo PSIPED em
contextos de performance destinadas à Comunidade.
Benefícios da Bolsa
a) valor de 100% do custo total das propinas do curso
b) formação técnica relativa às actividades do Centro.
Condições de candidatura
Podem candidatar-se às Bolsas de Doutoramento os candidatos que tenham
as condições necessárias para aceder ao grau de doutor, em conformidade
com o disposto no artigo 30º do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de Março, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de Agosto.

Critérios de Seleção:
a) Licenciatura e mestrado em Psicologia, preferentemente em psicologia
clínica;
b) qualidade do Curriculum Vitae;
c) interesse pelo domínio da performance, designadamente no contexto do
desporto;
d) interesse pela utilização das novas tecnologias no domínio da psicologia
do desporto;
e) conhecimentos de informática;
f) boa utilização do inglês falado e escrito;
g) disponibilidade de tempo para colaborar nas actividades do PSIPED;
h) desempenho em entrevista para avaliação da motivação e perfil do
candidato
Formalização da candidatura
Para efeitos de candidatura a Bolsa, e até à data limite de ???????, os
candidatos devem enviar a candidatura, dirigida ao Director da Faculdade de
Educação Física e Desporto, para o email efd.dout.crm@ulusofona.pt,
acompanhada dos seguintes documentos:
I. Formulário de Candidatura a Bolsa;
II. Carta de Motivação;
III. Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado;
IV. Carta de Recomendação (opcional);
V. Certificado de habilitações académicas/ Diploma (Mestrado; Licenciatura;
Outros).

