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Artigo 1º 

Âmbito 

O presente Regulamento estabelece as normas de acesso ao concurso “Bolsas de apoio à 

investigação para estudantes de doutoramento dos PALOP” inserido no Programa 

Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento e no Serviço de Bolsas Gulbenkian, da 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

 

Artigo 2º 

Beneficiários 

1. Podem candidatar-se a este concurso, estudantes nacionais dos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé 

e Príncipe) inscritos em planos doutorais, e que se encontrem em fase de preparação da 

sua tese de doutoramento. 

 

2. Os candidatos devem ainda cumprir as seguintes condições: 

a) O seu plano de doutoramento pertencer a um dos seguintes domínios: Ciências da 

Saúde (Medicina, Biologia), Engenharia (Ambiente, Agrária, Geológica) e Língua 

Portuguesa. 

b) O trabalho de campo deverá ser realizado nos países de origem dos candidatos. 



 

 

c) O projeto deverá ter início num período não superior a 6 meses após a confirmação 

de concessão de bolsa. 

 

3. No quadro deste concurso, só será permitida uma bolsa por estudante e ao aceitar a 

bolsa, o respetivo beneficiário constitui-se na obrigação de regressar, no termo dela, ao 

país de origem. 

 

Artigo 3º 

Montante da Bolsa 

1. O apoio financeiro a conceder integrará uma bolsa de valor máximo de 6.000 € (seis 

mil euros) que se destina a apoiar as seguintes despesas: 

a) apoio ao trabalho de campo; 

b) aquisição de consumíveis;  

c) tratamento estatístico de dados;  

d) publicação de artigos científicos; e  

e) impressão da tese. 

2. A candidatura deverá apresentar um plano, devidamente justificado, das despesas a 

efetuar. 

3. Caso a candidatura seja aprovada, a Fundação Calouste Gulbenkian poderá 

considerar a redução dos valores orçamentados propostos.  

 

 

Artigo 4º 

Apresentação e prazo de candidaturas 

1. As candidaturas a este concurso devem ser submetidas exclusivamente por via 

eletrónica, através do preenchimento de todas as informações solicitadas no boletim 

de candidatura disponibilizado para esse efeito na Internet na morada 

www.gulbenkian.pt e acompanhado obrigatoriamente dos seguintes elementos: 

a) curriculum vitae do candidato; 

http://www.gulbenkian.pt/


 

 

b) cópia do projeto de investigação aprovado pelo conselho científico da universidade 

conferente do grau de doutoramento, onde estejam devidamente explicitados a 

metodologia de trabalho, os resultados esperados e o cronograma de execução; 

c) orçamento detalhado do projeto de investigação; 

d) carta de referência do orientador do projeto de investigação. 

 

2. Os documentos referidos no ponto anterior, assim como outra informação que os 

candidatos considerem indispensável para a análise da candidatura, designadamente 

vínculo contratual no país de origem, caso se aplique, são, obrigatoriamente, remetidos 

como Anexos ao Formulário de Candidatura, através do upload dos respetivos ficheiros 

(PDF ou JPG) em www.my-file.gulbenkian.pt. Cada ficheiro submetido não poderá ser 

superior a 2 MB.  

 

3. O período para apresentação de candidaturas decorre entre 1 de agosto e 30 setembro 

(até 23h59m GMT) de 2016. 

 

 

 

Artigo 5º 

Processo de decisão  

1. A apreciação das candidaturas será feita por um júri de seleção, composto para o efeito 

por individualidades de reconhecido mérito que, em cada área abrangida por este 

Concurso, analisarão as candidaturas elegíveis.   

 

2. Na avaliação e seleção das bolsas são tidos em conta os seguintes aspetos: 

a) Qualidade do projeto de investigação; 

b) Relevância do projeto de investigação para o país de origem;  

c) Curriculum vitae. 

d) Vínculo contratual no país de origem, caso se aplique. 

 

http://www.my-file.gulbenkian.pt/


 

 

3. A seleção das candidaturas deverá estar concluída num prazo máximo de 3 meses após 

o termo do período de apresentação das mesmas. 

 

4.  Após a aprovação pelo Conselho de Administração, será remetida uma carta a todos 

candidatos comunicando-lhes a decisão final, da qual não haverá recurso. 

 

5. Às candidaturas aprovadas será remetido um Contrato de Bolsa de Investigação, onde 

serão especificamente detalhadas as regras da sua atribuição.  

 

 

Artigo 6º 

Pagamentos 

O pagamento da bolsa é efetuado por transferência bancária diretamente para os 

candidatos, em termos a definir no Contrato de Bolsa. 

 

 

Artigo 7º 

Obrigações dos Bolseiros 

Os bolseiros obrigam-se a: 

a. Iniciar o projeto de investigação no prazo máximo de 6 meses após a comunicação 

pela Fundação da atribuição de bolsa; 

b. Mencionar, explicitamente, a Fundação como fonte financiadora em qualquer 

documento ou publicação relativas ao projeto; 

c. Apresentar à Fundação, no prazo máximo de 18 meses após o início do projeto, um 

relatório final das atividades realizadas no quadro do projeto de investigação, bem 

como lista das despesas realizadas.  

d. Apresentar os resultados finais do doutoramento, no prazo de um mês após a sua 

conclusão. 



 

 

e. Se a bolsa for cancelada por ato imputável ao bolseiro, este fica constituído na 

obrigação de restituir à Fundação o valor das importâncias que a esse título tenha 

recebido.  

 

Artigo 8º 

Esclarecimentos e contatos 

Quaisquer dúvidas respeitantes a este concurso podem ser esclarecidas junto do Serviço 

de Bolsas Gulbenkian da Fundação Calouste Gulbenkian, através do endereço de correio 

eletrónico: bolsasgulbenkian@gulbenkian.pt  

 

Artigo 9º 

Disposições Finais 

1. Se as circunstâncias assim o exigirem, este regulamento poderá sofrer, a todo o tempo, 

as alterações ou modificações indispensáveis, as quais, uma vez comunicadas ao 

bolseiro, são para ele imediatamente obrigatórias. 

2. Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Administração  

mailto:bolsasgulbenkian@gulbenkian.pt

