
    
 

 

UAIC C 01 /2017 

EDULOG- Think Thank para a Educação 

 

Inicio: 17 de outubro de 2017              Fim: 01 de dezembro de 2017 

 

Objetivo(s): Selecionar equipas de investigação que serão parceiras do EDULOG na execução de 

projetos sobre “Articulação do ensino secundário (profissional), politécnico e a transição para o mercado 

de trabalho” 

Âmbito: As propostas de projetos de investigação devem ser focadas na análise das dinâmicas 

associadas à articulação entre percursos no ensino secundário (profissional), politécnico e a transição 

para o mercado de trabalho, tendo em contas as seguintes questões: 

a) Dinâmicas mais determinantes na relação entre o ensino secundário, politécnico e universitário; 

b) Formação e aptidões dos docentes das vias de ensino profissional; 

c) Oferta formativa; 

d) Percursos dos estudantes, incluindo o entendimento do abandono escolar; 

e) Opções de emprego mais procuradas pelos jovens; 

f) Oferta de emprego tendo em vista as necessidades e as tendências do mercado de trabalho no 

que respeita às áreas de especialização técnica; 

g) Opções de emprego que as aptidões adquiridas pelos jovens conseguem concretizar. 

A proposta é composta pelas componentes científica, financeira e de comunicação. Os proponentes 

devem explicitar e detalhar o plano de trabalhos, incluindo os objetivos, a metodologia e os produtos a 

alcançar. 

Duração máxima do projeto: 36 meses. 

Elegibilidades: Podem candidatar-se Institutos de Ensino Superior, Institutos e Centros de I&D, 

públicos ou privados com experiência relevante reconhecimento na área da Educação. 

As candidaturas podem ser individuais ou em associação. 

Não existe limite para a participação de uma entidade, seja como Líder ou como parceira. 

As entidades estrangeiras podem participar, mas não terão financiamento. 

Financiamento: 100% 

Orçamento médio por projeto: 120.000,00€ 

É possível a contratação de bolseiros.  

Não é elegível a imputação de investigadores da instituição. 

É elegível a compra de equipamento, sendo considerado o valor total do mesmo. 

O orçamento deve ser descrito e enviado por projeto. 

O orçamento deve considerar um overhead de 20%. 

Formalização de Candidaturas: A candidatura deve ser enviada em formato PDF, em português ou 

inglês, para Wendeline van der Feltz (wendeline.feltz@edulog.pt), até às 23:59h do dia 1 de dezembro 

de 2017 

Ligações úteis: 

EDULOG 

Regulamento 

Formulário de Candidatura 

 

 

mailto:wendeline.feltz@edulog.pt
https://www.edulog.pt/observatorio/candidaturas-abertas/
https://www.edulog.pt/flipbooks/20171017-regulamento-concurso/out2017.html
https://www.edulog.pt/flipbooks/20171017-formulario-candidatura/out2017.html


    
 

 

Manifestações de Interesse: 

As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas até dia 23 de novembro de 2017 para o email 

uaiccandidaturas@ualg.pt com os seguintes dados: 

Assunto: Manifestação de Interesse - Nome do Aviso (Nome do Investigador) 

Nome: 

Líder/Parceria: 

Outros: 

Os orçamentos deverão ser enviados para validação até dia 27 de novembro 2017 

 

 

 


