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Bolsas de Investigação FCT 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA* 
 

 

 

 

 

A preencher pelo candidato 

Nome completo    

 
Tipo de Bolsa:  

(assinalar com ×) 

 

� Bolsa de Iniciação à Investigação (BII) 

      Estudante de mestrado 

� Bolsa de Investigação (BI):       Estudante de doutoramento 

      Estudante de curso que não confira grau académico 

� Bolsa de Investigação pós-doutoral (BIPD) 

 

 

Projeto: 

Atividade: 

(de acordo com o anúncio de abertura do concurso) 

 _____________________________________________  

*  Completar com a seguinte documentação: 

a) Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para a concessão da bolsa, 

designadamente certidão (ou fotocópia simples) que comprove a titularidade do grau académico exigido para o 

concurso, com indicação das classificações obtidas por disciplina,  

b) Declaração oficial comprovativa da matrícula no grau académico exigido neste concurso; 

c) Curriculum vitae do candidato; 

d) Outros documentos que o candidato considere relevantes para apreciação da sua candidatura. 

. 

 (preencher também a segunda página ►) 

 
 

Candidatura  ___ - ___ - ___ / ____ 

Reservado aos Serviços 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo   

Naturalidade ______________________________________  Nacionalidade  ____________________________  

Data de nascimento _________________________________________  NIF ____________________________  

Bilhete de Identidade n.º  __________  Data  _______________  Arquivo de Identificação  ________________  

Morada   

Código Postal  _______________________  Localidade  ____________________________________________  

Telefone  ______________________________  E-mail  ____________________________________________  

 

2. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (caso seja diferente do indicado em 1) 

Morada   

Código Postal  _______________________  Localidade  ____________________________________________  

Telefone  ______________________________  E-mail  ____________________________________________  

 
3. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS E ACADÉMICAS 

Secundário: Ano ________ Instituição ________________________________ Classificação (valores) _____  

Bacharelato: Ano ________ Instituição ________________________________ Classificação (valores) _____  

Licenciatura: Ano ________ Instituição ________________________________ Classificação (valores) _____  

Mestrado: Ano ________ Instituição ________________________________ Classificação (valores) _____  

Doutoramento: Ano ________ Instituição ________________________________ Classificação (valores) _____  

 
4. IDENTIFICAÇÃO DE BOLSAS DE QUE O CANDIDATO TENHA BENEFICIADO 

Tipo de bolsa _______________________ Instituição _____________________________ Período ___________  

Tipo de bolsa _______________________ Instituição _____________________________ Período ___________  

Tipo de bolsa _______________________ Instituição _____________________________ Período ___________  

Tipo de bolsa _______________________ Instituição _____________________________ Período ___________  

 
5. DECLARAÇÃO 

Tomei conhecimento do estabelecido no Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei  

nº 40/2004, de 18 de agosto, na sua redação atual, e do Regulamento das bolsas de investigação da Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia (FCT). 

 

______________________ , _____ de _____________________ de ______ 

 

 ________________________________________________ 

 Assinatura do candidato 


