Prrograma Doutoral
D
eem Planea
amento do Territórrio
Concurso para Bolsas de Doutoram
mento (BD) no âmbito do
o Programa D
Doutoral em
m
Planeameento do Terriitório ‐ FCT
Aviso de
d abertura ppara 4 bolsas de Doutoramento
O pro
ograma dou
utoral em Planeamento do Territóriio (PDPT), oferecido connjuntamente
e pela
Faculldade de Engenharia / Universidade
U
e do Porto (FE/UP) e pela Universi dade de Coimbra
nanciamentoo pela Fundação para a Ciência
C
e a Teecnologia, IP
P (FCT,
(UC), foi selecionado para fin
c
o com 4 boolsas de dou
utoramento.. Cabe à Coomissão Cien
ntífica
IP), ttendo sido contemplado
selecionar os estu
udantes que
e usufruirão das bolsas fiinanciadas pela
p FCT,IP seendo os contratos
olsa de invesstigação cele
ebrados direttamente com
m esta. Assim
m, nos term os do Estatu
uto do
de bo
Bolseeiro de Invesstigação Científica, aproovado pela Lei
L n.º 40/20
004 de 18 dde agosto, na
n sua
atual redação, e do Regulam
mento de Boolsas da Fun
ndação para
a a Ciência e a Tecnolo
ogia, a
oncurso paraa a seleção de bolseiro
os para atriibuição de bolsas
b
Comissão Científfica abre co
indiviiduais.
BOLSSAS DE DOUTTORAMENTO
O (BD): Quattro (4)
As bo
olsas destinaam‐se a que
em satisfaçaa as condiçõ
ões previstass no n.º 1 ddo Artigo 30
0.º do
Decreeto‐Lei nº 74
4/2006, de 24
2 de marçoo, alterado pelos Decreto
os‐Leis nº 1007/2008, de 25 de
junho
o, e 230/200
09, de 14 de Setembro.
S
A duração da bolsa é anual, prorrogávvel até ao máximo
de qu
uatro anos, não
n podendo
o ser concediida por perío
odos inferiorres a três meeses consecutivos.
CRITÉÉRIOS DE AD
DMISSÃO
1. Educação, experiência professional e ccientífica
c
à data de canndidatura, do grau académico necesssário ao inggresso
Fazerr prova de conclusão,
em ciiclo de estud
dos conducen
nte à obtençção do grau académico
a
de doutor.
Os ggraus académ
micos obtido
os no estranngeiro só serrão aceites mediante
m
reeconhecimen
nto da
Direçção‐Geral do Ensino Supe
erior ou de uuma Instituiçãão de Ensino
o Superior púública portugguesa,
no cumprimento
o do previstto na legisl ação aplicávvel em mattéria de recconhecimento de
omeadamen te, no Decre
eto‐Lei n.º 34
41/2007, dee 12 de outubro, e
qualifficações estrrangeiras, no
no Deecreto‐Lei n.º 283/83, de
e 21 de junhoo.

2. Naacionalidade

•

Cidadãoss nacionais, ou
o cidadãos dde outros estados memb
bros da Uniãoo Europeia;

•

Cidadãoss de estados terceiros, deetentores de título de ressidência váliddo ou
beneficiários do estattuto de residdente de longga duração, nos termos pprevistos na Lei
n.º 23/20
007, de 4 de julho,
j
altera da pela Lei nº
n 29/2012, de
d 9 de agossto;

•

Cidadãoss de estados terceiros com
m os quais Portugal
P
tenh
ha celebradoo acordos de
reciprocid
dade;

•

Cidadãoss nacionais, ou
o cidadãos dde outros estados memb
bros que tenhham residên
ncia
permanente em Portugal;

•

nsiderados selecionáveiss depois de uma
u
Cidadãoss de estados terceiros, quue sejam con
entrevista individual.

•

No que see refere às bolsas
b
de estuudo cujos prrogramas de trabalho poddem ser
desenvolvidos total ou
o parcialme nte em instittuições estra
angeiras, só ppode haver
d cidadãos nacionais ouu estrangeiro
os que tenham residênciaa permanentte em
pedidos de
Portugal.

ODO DE APR
RESENTAÇÃO
O DE CANDID
DATURAS
PERÍO
O con
ncurso está aberto
a
entre 20‐06‐20166 a 11‐07‐2016
PROC
CESSO DE CA
ANDIDATURA
AS
As

candidaturaas

serão

recurrsoshumanoss@fe.up.pt

recebidass

por

fo
ormato

eletrónico

nos

ende
ereços

e pdpt@fee.up.pt ,indiicando a refferência “FEEUP‐BD‐PDPT
T”. As

candiidaturas devvem ser acom
mpanhadas ddos seguintess documento
os:
•

Cópia do bilhete de id
dentidade/caartão de cidaadão/passap
porte;

•

Curriculum vitae resu
umido;

•

Certificad
do oficial do grau de Univversidade;

•

Certificad
dos académiccos com a claassificação final e a classsificação de ttodos os curssos;

•

Carta de motivação (e
explicando aas razões daaa candidatura
a);

•

Cartas dee referência ‐ os contacctos (nome, instituição e email) de pelo menoss duas
referências devem se
er fornecidass;

•

Uma foto
o recente do candidato.

O
Os candidato
os que não te
enham grau académico até à data de
d encerram
mento do con
ncurso
serão elegíveeis desde que
e declarem, na carta de motivação, que o grau sserá atribuíd
do até
330 de setemb
bro de 2016. Se esta conddição não for realizada, a bolsa não sserá concedida.

LOCA
AL DE TRABA
ALHO
O Do
outoramento
o será desen
nvolvido na FE/UP (Portto) ou na UC (Coimbra)), dependendo da
prefeerência do bolseiro, se
endo possívvel, também
m, numa instituição esstrangeira se
s for
considerado neccessário ou vantajoso ppela Comisssão Científica do PDPT.. Só os cidadãos
onais ou estrrangeiros que tenham reesidência perrmanente em
m Portugal têêm direito a fazer
nacio
partee do program
ma de doutorramento em instituições estrangeirass.
DURA
AÇÃO
A durração da bolssa é anual, re
enovável atéé um máximo
o de quatro anos. Não poode ser conccedida
por p
períodos de menos
m
de trê
ês meses connsecutivos.
VALO
OR MENSAL DA
D BOLSA
O valor mensaL da
d bolsa é igu
ual ao das boolsas atribuídas diretame
ente pela FCCT para programas
p://www.fct..pt/apoios/bbolsas/valore
es.phtml.pt ).
em Portugal (http
LEGISSTAÇÃO APLLICÁVEL
Lei n.. º 40/2004, de 18 de aggosto, alteraddo pelo Decrreto‐Lei n. º 202/2012, dde 27 de ago
osto, e
alteraada pelo Decreto‐Lei n. º 233/2012,, de 29 de outubro
o
e pe
ela lei n. º 112/2013, de 29 de
Janeiro e pelo Decreto‐Lei n. º 89/2 013, de 9 de julho (estatuto doo bolseiro FCT
F
e
mento da FCT
T para Form
mação Avanççada e
regulamentos daas bolsas de estudo); at ual regulam
R
Hum
manos (http: //www.fct.p
pt/apoios/bo
olsas/regulam
mento.phtmll.pt ).
Qualiificação de Recursos
AVALLIAÇÃO
O Con
nselho Cienttífico irá anallisar e avalia r as candidatturas, e a seleção de canndidatos será
á
baseaada numa avvaliação obje
etiva com os seguintes crritérios especcíficos e pesoos:
•

Grau Académico ; serrá dada prefeerência a can
ndidatos com
m formação nnas áreas de
e
investigação do progrrama – peso : 50%;

•

Atividadees científicas relevantes ((por exemplo
o, participaçã
ão em projettos de
investigação, autoria de artigos e m jornais e conferências
c
s, patentes, eetc) ‐ peso: 20%;
2

•

Experiênccia profission
nal relevantee (relacionad
da com o âmbito do proggrama) ‐ peso
o:
15%;

•

Motivaçãão (baseada na
n entrevistaa, na carta de
d motivação
o e nas carta s de referência) ‐
peso: 15%
%.

O núm
mero de can
ndidatos selecionados poode ser inferior ao númerro de bolsas disponíveis,
dependendo do seu
s mérito global.
OS
PUBLLICAÇÃO DE RESULTADO
Os reesultados do processo de
e seleção serãão comunicaados através de ofício e ppor e‐mail a todos
os caandidatos. Caaso a decisã
ão a tomar sseja desfavorável à conccessão da boolsa requerid
da, os
candiidatos têm um prazo de 10 diaas úteis, após a divulgação, parra, querendo, se
pronu
unciarem em
m sede de au
udiência prévvia, nos term
mos previstos no Código do Procedim
mento
Admiinistrativo. Da
D decisão final pode serr interposto recurso para
a a Fundaçãoo para a Ciência e
Tecno
ologia I.P., no prazo de 15
1 dias úteis após a respe
etiva notifica
ação
FINANCIAMENTO
O
uídas no âm
mbito do prresente concurso serão
o financiadaas por verba
as do
As bolsas atribu
mento de Estado
E
do Ministério
M
d a Ciência, Tecnologia
T
e ensino suuperior e qu
uando
Orçam
elegívveis, por verrbas do Fund
do Social Eurropeu através dos Progra
amas Operaccionais do pe
eríodo
de programação 2014‐2020, do Portuggal 2020, no
omeadamente, o Progrrama Operacional
Temáático do Cap
pital Humano
o, o Program
ma Operacio
onal Regiona
al do Norte, do Centro ou do
Alenttejo, de acordo com as disposições d o Regulamen
nto Específicco aplicável.
Em tu
udo não previsto no pre
esente Edital é aplicável o Regulamento de Bolsaas de Investigação
Cienttífica da FCT, I.P, disponívvel em http:///www.fct.pt/apoios/bolsas/regulam
mento.phtml.pt
Vagas: 4
A FIM DE CANDIDATURA
AS: 11‐07‐20116
DATA

