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*Nota: O comité de seleção será composto de acordo com as regras em anexo no presente documento, sempre que possível
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*Nota: O comité de seleção será composto de acordo com as regras em anexo no presente documento, sempre que possível
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# Nome da atividade Descrição da atividade R A C I

1
Identificar a necessidade de 
Recrutamento

Os responsáveis pelas Unidades Funcionais devem identificar as respetivas 
necessidades de recrutamento.

Unidades 
Funcionais

Direção IGC Project 
Managers

Direção IGC

2
Informar a Direção do IGC 
sobre a necessidade 
identificada

Os responsáveis pelas Unidades Funcionais devem informar  a Direção do IGC 
aquando a identificação de uma necessidade de recrutamento

Unidades 
Funcionais

Project 
Managers

Direção IGC

3

Aprovar a abertura de 
candidatura para  a vaga 
identificada

É da responsabilidade da Direção do IGC aprovar o recrutamento de qualquer 
recurso, que seja identificado pelas unidades funcionais.
Aprovado: Caso a necessidade de recrutamento seja aprovada, a Direção do IGC é 
responsável por avisar a unidade funcional sobre a sua decisão
Não Aprovado: Caso a necessidade de recrutamento seja recusada, a Direção do IGC 
é responsável por avisar a unidade funcional sobre a sua decisão, não dando 
seguimento ao processo

Direção IGC Unidades 
Funcionais

4
Avisar os RH sobre a 
necessidade identificada 

Os responsáveis pelas Unidades Funcionais devem desenhar o perfil desejado
e avisar os Recursos Humanos aquando a aprovação do pedido por parte da Direção 

do IGC

Unidades 
Funcionais

Recursos 
Humanos

Direção IGC

5

Preparar a documentação 
para a abertura de concurso

Os recursos humanos são responsáveis por preparar toda a documentação relativa 
ao processo de recrutamento e à abertura da vaga  seguindo as orientações das 
Unidades Funcionais (Descrição da função, perfil procurado e anúncio) e do Project 
Manager

Recursos 
Humanos

Unidades 
Funcionais

Project 
Managers

Direção IGC

PROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Narrativa (1/3)

Nota- A matriz RACI, permite resumir os diferentes papeis para os intervenientes:
R: Responsible, aquele que é responsável pela execução da atividade
A: Accoutable, aquele que detém a responsabilidade ultima e responde pela atividade

C: Consulted: terceira parte que pode ser consultada para execução da atividade
I: Informed: terceira parte que deve ser informada sobre os resultados da atividade
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# Nome da atividade Descrição da atividade R A C I

6
Aprovação do Edital pelo CA Os recursos humanos subtemem a documentação relativa ao processo de 

recrutamento para aprovação do Conselho de Administração (CA) da FCG
Recursos 
Humanos

CA

7
Divulgar a vaga Após aprovação do CA, os recursos humanos são responsáveis por divulgar o anúncio 

nos diferentes meios de comunicação
Recursos 
Humanos

Unidades 
Funcionais

Direção IGC

8
Apresentar Candidatura - - - - -

9
Receber Candidaturas e 
partilhar com o Comité de 
Seleção

A Unidade Funcional é responsável por recolher todas as candidaturas recebidas, 
sistematizar a informação e enviar a mesma ao Comité de Seleção

Unidade 
Funcional

Comité de 
seleção

Comité de 
seleção
Direção IGC

10
Fazer triagem inicial Após o fecho da fase de candidaturas  o Comité de seleção previamente definido no 

edital de concurso  é responsável por analisar as candidaturas recebidas, de forma a 
excluir qualquer candidato que não cumpra os critérios estabelecidos no concurso

Comité de 
seleção

Recursos 
Humanos

Candidatos 
excluídos
Direção IGC

11

Realizar análise detalhada dos 
Currículos

Após a primeira triagem, o comité de seleção é responsável por realizar uma análise 
detalhada aos currículos recebidos de forma a obter uma shortlist. 
Nesta fase é feita uma análise detalhada das seguintes componentes:

‒ Qualificações académicas e profissionais, incluindo qualificações não 
formais (o nível de qualificações exigidas é consentâneo com as 
necessidades do lugar a preencher)

‒ Apreciação das realizações do candidato
‒ Padrão de desenvolvimento individual

Comité de 
seleção

Recursos 
Humanos

Direção IGC

PROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Narrativa (2/3)

Nota- A matriz RACI, permite resumir os diferentes papeis para os intervenientes:
R: Responsible, aquele que é responsável pela execução da atividade
A: Accoutable, aquele que detém a responsabilidade ultima e responde pela atividade

C: Consulted: terceira parte que pode ser consultada para execução da atividade
I: Informed: terceira parte que deve ser informada sobre os resultados da atividade
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# Nome da atividade Descrição da atividade R A C I

12

Notificar os candidatos Após conclusão da Analise detalhada dos Currículos:

Caso o curriculum seja excluído : O comité de seleção é responsável por notificar os 

candidatos que estes não irão continuar no processo.

Caso o curriculum seja aprovado: O comité de seleção é responsável por notificar os 

candidatos que estes passaram à próxima fase.

Comité de 

seleção

Recursos 

Humanos

Direção IGC

13
Marcação de entrevistas O comité de seleção é responsável por marcar as entrevistas com os candidatos que 

apresentaram um maior potencial

Comité de 

seleção

Recursos 

Humanos

Candidatos

14
Realizar Entrevistas O comité de seleção é responsável por conduzir as entrevistas presenciais aos 

candidatos finais

Comité de 

seleção

Recursos 

Humanos

Direção IGC

15

Notificar os Recursos 

Humanos

Após a conclusão das entrevistas o comité de seleção é responsável por efetuar a ata 

da reunião e partilhar os resultados na plataforma, o comité deve ainda informar a 

Direção do IGC, o respetivo Project Manager e os recursos humanos sobre a decisão 

final e os resultados das entrevistas.

Foi encontrado um candidato: Caso tenha sido encontrado um candidato o processo 

segue para admissão

Não foi encontrado um candidato: Caso não tenha sido encontrado um candidato 

voltam-se a abrir as candidaturas

Comité de 

seleção

Direção IGC

Recursos 

Humanos

Direção IGC Candidatos

Direção IGC

Project

Manager

PROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Narrativa (3/3)

Nota- A matriz RACI, permite resumir os diferentes papeis para os intervenientes:

R: Responsible, aquele que é responsável pela execução da atividade

A: Accoutable, aquele que detém a responsabilidade ultima e responde pela atividade

C: Consulted: terceira parte que pode ser consultada para execução da atividade

I: Informed: terceira parte que deve ser informada sobre os resultados da atividade
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ANEXOS
Requisitos obrigatórios para cada anúncio
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Todos os anúncios devem incluir os 13 pontos abaixo listados, de forma a responder aos requisitos do Código de Conduta para o Recrutamento
de Investigadores :

A. Enquadramento da candidatura
B. Legislação aplicável
C. Duração do contrato
D. Local de trabalho
E. Objetivo da atividade
F. Orientação cientifica
G. Statement de progressão/evolução
H. Formação académica e conhecimentos/competências
I. Vencimento e condições de trabalho
J. Formalização das candidaturas
K. Critérios de seleção e exclusão
L. Composição do júri
M. Politica de não discriminação e igualdade de acesso
N. Notificação dos resultados
O. Datas do concurso
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Anúncio modelo para Doutorados 
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AVISO REF. (Colocar ref. Escolhida para o anúncio, sugestão: CD+nº do projeto) PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE SELEÇÃO INTERNACIONAL
PARA A CONTRATAÇÃO DE informação relativa à posição a contratar

1. Em reunião do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian foi deliberado abrir concurso de seleção internacional para um lugar de informação relativa à
posição a contratar para o exercício de atividades de investigação científica no Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras, Portugal, em regime de contrato de trabalho a termo incerto
ao abrigo do Código do Trabalho, com vista ao preenchimento de uma vaga no âmbito do projeto de I&D nº (...) intitulado (...), para realização das funções a seguir discriminadas:
(informação da função a contratar),
Área científica : informação relativa à posição a contratar.

2. Legislação aplicável
• Decreto n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do
conhecimento (RJEC), alterada pela Lei nº.57/2017, de 19 de Julho.

• Código do trabalho, aprovado Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual.
• Decreto Regulamentar nº.11-A/2017 de 29 de dezembro.

3. Em conformidade com o artigo 13º do RJEC o júri do concurso tem a seguinte composição :
(PI indicar pelo menos 3 nomes de membros de júri, máximo 5)
Presidente: (PI que esta a recrutar)xxxxx; Vogais: (2 doutorados)xxxxx. Vogais suplentes (opcional): 2 doutorados.

4. O local de trabalho situa-se no Instituto Gulbenkian de Ciência, na Rua da Quinta Grande nº.6, Oeiras, Portugal.
5. A remuneração mensal a atribuir corresponde ao nível xxxxx da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria nº. 1553-C/2008, 31 de dezembro, sendo de xxxxx Euros.

6. Ao concurso podem ser opositores(as) candidatos(as) nacionais, estrangeiros(as) e apátridas que sejam titulares do grau de doutor(a) em biologia e detentores(as) de um
currículo científico e profissional que revele um perfil adequado à atividade a desenvolver. Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o
mesmo tem de obedecer ao disposto no Decreto-Lei nº. 341/2007, de 12 de outubro, devendo quaisquer formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até à data da assinatura do
contrato. O júri reserva-se o direito de convidar para a posição em apreço o candidato classificado imediatamente a seguir quando ao primeiro classificado não for reconhecido o
grau académico de doutor após o cumprimento das formalidades acima mencionadas
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7. (Statement acerca da progressão na carreira, a adaptar consoante a contratação)

8. Requisitos de admissão ao concurso:
(informação relativa à posição a contratar):

9. Nos termos do artigo 5º do REJC a seleção realiza-se através da avaliação do percurso científico e curricular dos candidatos, que incide sobre a relevância, qualidade e
atualidade da produção científica dos últimos cinco anos considerada mais relevante pelo candidato.

10. O período de cinco anos a que se refere o número anterior pode ser aumentado pelo júri, a pedido do candidato, quando fundamentado em suspensão da atividade científica por
razões socialmente protegidas, nomeadamente, por motivos de licença de parentalidade, doença grave prolongada, e outras situações de indisponibilidade para o trabalho
legalmente tuteladas.

11. São critérios da avaliação: (alterar consoante a posição a contratar, contudo é necessário aprofundar os critérios de seleção)
As candidaturas serão avaliadas de acordo com análise dos documentos apresentados: Currículo detalhado (60%); Carta de Motivação (15%), Referências (15%) e Entrevista aos
candidatos selecionados pelo júri (10% ponderação máxima). A entrevista, a realizar-se, destina-se exclusivamente à clarificação de aspetos relacionados com os resultados da
investigação dos candidatos. Não serão penalizadas interrupções de carreira ou variações na ordem cronológica dos CV, sendo estas consideradas como a evolução de uma
carreira e, consequentemente, como uma contribuição potencialmente valiosa para o desenvolvimento profissional dos investigadores no sentido de um percurso profissional
multidimensional.

12. A deliberação é feita através da votação nominal do Júri de acordo com os procedimentos de elegibilidade e seleção. Nenhuma abstenção é permitida. O sistema de
classificação final dos candidatos é expresso numa escala de 0-100.

13. Das reuniões do júri são lavradas atas, que contêm um resumo do que nelas houver ocorrido, os votos emitidos por cada um dos membros com a respetiva fundamentação bem
como a lista ordenada dos candidatos aprovados com a respetiva classificação. As atas são facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

14. A deliberação final do júri é homologada pelo dirigente máximo da instituição a quem compete também decidir da contratação.

15. Formalização das candidaturas: (alterar consoante a posição a contratar/ tipologia do concurso)

15.1. As candidaturas são dirigidas ao Diretor do Instituto Gulbenkian de Ciência, devendo ser formalizadas para o endereço eletrónico ________@_____, de onde conste a
referência deste aviso, nome completo, número de identificação civil e data de validade do cartão de cidadão, número de identificação fiscal, data de nascimento, residência fiscal,
endereço eletrónico e contacto telefónico.
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15.2. A candidatura deverá ser acompanhada dos documentos comprovativos das condições previstas nos pontos acima para admissão a este concurso (em formato PDF),
nomeadamente:
a) Cópia de certificado ou diploma de doutoramento indicando a data de conclusão do mesmo;
b) Curriculum vitae detalhado, estruturado de acordo com os itens dos pontos acima e indicação das atividades cientificas mais relevantes dos últimos 5 anos, é permitido aos
candidatos apresentar CV com base em provas, refletindo um conjunto representativo de realizações e qualificações adequadas ao lugar a que a candidatura se reporta.
c) Outros documentos relevantes para a avaliação da habilitação em área científica afim;

15.3. O prazo para apresentação das candidaturas será de xxxx dias de calendário contados a partir da data de publicação deste Aviso.

16. São excluídos da admissão ao concurso os candidatos que formalizem incorretamente a sua candidatura ou que não comprovem os requisitos exigidos no presente concurso
nos prazos aqui indicados. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

17. As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.

18. A lista de candidatos admitidos e excluídos bem como a lista de classificação final serão publicadas na página electrónica do Instituto Gulbenkian de Ciência
http://www.igc.gulbenkian.pt, sendo os candidatos notificados por e-mail com recibo de entrega da notificação.

19. Prazo para a Decisão Final e reclamaçao: No prazo máximo de 90 dias, contados a partir da data limite para a apresentação das candidaturas, são proferidas as decisões finais
do júri. Após notificados da decisão do júri, os candidatos têm 10 dias úteis para se pronunciar.

20. O presente concurso destina-se, exclusivamente, ao preenchimento da vaga indicada, podendo ser feito cessar até a homologação da lista de ordenação final dos candidatos e
caducando com a respetiva ocupação do posto de trabalho em oferta.

21. O contrato de trabalho a termo resolutivo incerto celebrado no âmbito do presente edital, caducará por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de lhe ser dada
continuidade, caso seja cessado o respetivo financiamento por parte do financiador, sem prejuízo da comunicação da sua cessação ao trabalhador, nos termos do disposto no artigo
345º. do Código do Trabalho.
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22. Política de não discriminação e de igualdade de acesso: O Instituto Gulbenkian da Fundação Calouste Gulbenkian a promove ativamente uma política de não discriminação e de
igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato/a pode ser privilegiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de qualquer direito ou isento/a de qualquer dever em razão,
nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, património genético,
capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação
sindical.

23. Nos termos do D.L. no 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência
legal. Os candidatos devem declarar no formulário de candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de
comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos do diploma supramencionado.
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Em conformidade com o ( citar artigo, caso seja aplicável) e com o Código de Conduta para o Recrutamento de Investigadores o júri do
concurso tem obedecer aos seguintes requisitos :

1. Reunir elementos com especializações e competências diversas;
2. Apresentar um equilíbrio adequado entre géneros;
3. Se for apropriado e viável, incluir membros de diferentes sectores (público e privado) e disciplinas
4. Se possível incluir membros de outros países e com experiência relevante para a avaliação do candidato.
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Os fluxos mapeados seguem a normas BPMN – Business Processo Model and Notation, possuindo 
normas e ícones padrão que facilitam a compreensão e entendimento dos mesmos

Eventos Processos Passagens
Evento de início
O evento de início indica onde um 

processo começa.

Evento de fim
O evento de fim  indica onde um processo 

acaba.

Evento intermédio
O evento intermédio indica algo que 

acontece entre  o início e o fim do 

processo.

Atividade/processo
Uma atividade é um tipo genérico de trabalho que um 

departamento (por exemplo) executa. Uma atividade pode ser 

atómica (uma tarefa a executar) ou um bloco (um subprocesso).

Subprocesso
Um subprocesso é uma atividade que contém outras 

atividades (um processo)

Gateway exclusivo
Num determinado ponto do processo é 

selecionado um fluxo de saída entre os 

caminhos existentes.

Gateway paralelo
Num determinado ponto do processo 

todos os fluxos de saída são ativados 

simultaneamente.

Pools e Swimlanes

Conetores

Têm como objetivo  

representar departamentos, 

papéis e responsabilidades. 

Fluxo de sequência 
Indica a ordem pela qual as atividades são 

executadas num processo

Fluxo de Mensagem 
indica o fluxo de mensagens (informação) entre duas 

entidades (representadas pelos componentes) que 

estão preparados para o enviar ou receber. 

Gateway 
Um gateway é utilizada para separar ou 

convergir vários fluxos de processo. 

Principais Eventos intermédios
Relógio (Timer) – Evento implica ocorrência temporal 

Mensagem – Evento implica ocorrência de troca de informação

Sinal – Evento implica ocorrência de um sinal dado pelo processo

Ligação – Evento usado para ligar inico/fim de processos garantindo encadeamento

Ligação – Evento usado para mostrar escalonamento hierárquico

Cancelamento  – Evento usado para mostrar o cancelamento do processo

Erro – Evento usado para mostrar  a ocorrência de um erro no processo

Tarefa 1

Subprocesso 1

+

Tarefa 1

Atividade/processo automático
Atividade ou processo desempenhado de forma automática, 

sem intervenção humana

Constrangimento– Simboliza possíveis constrangimentos identificados na atividade


