
 
 

Constituição de bolsa de inquiridores (POISE-03-4639-FSE-000793) 

 
Projeto: MIND-Matosinhos: Multiple Interventions to Prevent Cognitive Decline – 

Implementação de intervenções não-farmacológicas na prevenção do declínio cognitivo no 

concelho de Matosinhos (POISE-03-4639-FSE-000793) 

 

Prazo de candidaturas: 17 a 31 de maio de 2022 

 

O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), pretende constituir uma bolsa 

de inquiridores para colaborar na avaliação de participantes (nomeadamente aplicação de 

questionários estruturados, avaliação neuropsicológica, avaliação da aptidão física e realização 

de antropometria) e/ou informatização de dados, no âmbito do projeto de investigação 

“Multiple Interventions to Prevent Cognitive Decline – Implementação de intervenções não-

farmacológicas na prevenção do declínio cognitivo no concelho de Matosinhos (POISE-03-4639-

FSE-000793)”. 

De acordo com o perfil académico, os profissionais contratados poderão ainda participar no 

desenvolvimento e implementação de sessões de intervenção não-farmacológica, 

nomeadamente treino cognitivo, adaptação à perda de memória, educação alimentar e 

exercício físico (presenciais e/ou à distância; em grupo e/ou individuais). 

 

Atividades: 

Avaliação de participantes, informatização de dados, realização de sessões de intervenções não-

farmacológicas. 

 

Local de trabalho: 

O trabalho será desenvolvido no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e 

em diferentes locais das Uniões de Freguesia do concelho de Matosinhos. 

 

Requisitos: 

1. Formação académica – um dos seguintes perfis: 

A. Licenciatura em Psicologia e Mestrado em Psicologia, Neuropsicologia, ou áreas afins; 



 
 

B. Licenciatura em Ciências do Desporto e Mestrado em Atividade Física para a Terceira 

Idade, ou áreas afins; 

C. Licenciatura na área das Ciências Sociais ou Ciências da Saúde ou Saúde Pública. 

2. Boa capacidade de comunicação oral; 

3. Fluência em português; 

4. Disponibilidade imediata; 

5. Dar-se-á preferência aos candidatos com experiência no estabelecimento de contactos com 

participantes em estudos de investigação epidemiológica; 

6. Dar-se-á preferência aos candidatos com experiência laboral ou de investigação em áreas 

relacionadas com a temática do projeto, especificamente em adultos e idosos. 

 

Caso reúna os critérios acima referidos, agradecemos que envie o seu CV para o endereço de 

email: candidaturas@ispup.up.pt, com o assunto “MIND-Matosinhos – Bolsa inquiridores”, 

seguido de “A”, “B” ou “C”, de acordo com o perfil de formação académica. 

 

Aos candidatos selecionados será dada formação inicial pela equipa de investigação. 
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