Aviso de abertura do concurso para atribuição de 2 bolsas no âmbito das
Bolsas Santander Universidades / Ibero-Americanas para Investigação
– Convocatória 2019 –

Está aberto o concurso para atribuição de 2 bolsas, no valor unitário de 5.000 EUR, para jovens
professores, investigadores e estudantes de doutoramento da Universidade de Coimbra, para a
realização de atividades em centros de investigação e universidades ibero-americanos que fazem parte
da lista publicada em http://www.uc.pt/driic.
A estadia na universidade ou centro de investigação de destino deverá terminar antes de 30 de junho de
2020.

Condições de elegibilidade
o

Pessoal docente e investigadores da Universidade de Coimbra, com contrato ou nomeação em
vigor no momento da concessão da Bolsa e durante todo o período da mobilidade;

o

Estudantes de doutoramento regularmente inscritos na Universidade de Coimbra, que
pretendam fazer investigação numa universidade / instituição de outro país diferente do seu
país de origem;

o

Ter um curriculum académico/profissional meritório;

o

O candidato deve residir num país diferente do país onde realizará a sua investigação;

o

Aceitar as condições estipuladas e detalhadas no Regulamento Geral do Programa (disponível
no site da DRI).

Duração da mobilidade: duração mínima de 2 meses para docentes e investigadores e de 4 meses para
estudantes de doutoramento.
Valor da bolsa: 5.000 EUR
Período do Concurso
As candidaturas terão de ser formalizadas até 31 de maio de 2019.
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Formalização das candidaturas
As candidaturas têm que ser formalizadas até ao dia 31 de maio de 2019, na plataforma do Banco
Santander – www.bolsas-santander.com.
Documentos a apresentar:
- Curriculum Vitae;
- Plano de trabalho a desenvolver na instituição de acolhimento;
- Carta de aceitação emitida pela instituição de acolhimento;
- (Apenas para pessoal docente): Declaração emitida pelo Diretor do Centro/Faculdade a que pertence o
candidato, e que:
- refira a atual relação contratual do candidato;
- autorize a sua ausência ao abrigo deste programa de bolsas;
- garanta que o docente/investigador será reintegrado no mesmo lugar e categoria após o terminus
desta bolsa;
- refira a relevância académica e científica do projeto para a Faculdade/Centro e para o seu percurso
académico e profissional.

Critérios de seleção das candidaturas
As candidaturas serão avaliadas com base nos seguintes critérios e ponderação:
a) Currículo do candidato (de 1 a 5, sendo 1 pouco relevante, 3 relevante e 5 muito relevante;

b) Plano de trabalho (de 1 a 5, sendo 1 pouco relevante, 3 relevante e 5 muito relevante), tendo
em conta os seguintes aspetos:
Critérios
Motivação e razoabilidade do plano de

Avaliação e ponderação
1 – 5 (50%)

trabalho
Relevância e estratégia institucional

1 – 5 (30%)

Impacto da bolsa no plano de trabalho

1 – 5 (20%)

Nota final

c)

A classificação final resulta da soma dos fatores apresentados em a) e b), obtendo-se um
resultado entre 0 e 10.

O comité de avaliação analisará as candidaturas, ponderando os elementos de apreciação e produzindo
uma lista ordenada de candidatos.
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Composição do Júri de Seleção
Presidente: Cláudia Cavadas (Universidade de Coimbra)
Maria Filomena Marques de Carvalho (Universidade de Coimbra)
Marcos Soares Ribeiro (Santander Universidades)

Os candidatos selecionados terão que abrir conta no Banco Santander Totta, para que a bolsa seja paga
através da mesma.
Os bolseiros serão igualmente responsáveis por contratualizar um seguro que incluirá a cobertura de
falecimento e invalidez permanente por acidente, transporte e repatriação de falecidos ou doentes,
gastos médicos e cirúrgicos, hospitalização por doença ou acidente, e responsabilidade civil privada..
O bolseiro tem que comparecer obrigatoriamente na cerimónia de entrega de certificados relativos às
Bolsas Santander Universidades, caso esteja em território português, sob pena de ter que devolver a
bolsa atribuída. Durante a cerimónia terá obrigatoriamente que apresentar um depoimento onde seja
realçado o impacto da bolsa Santander Universidades na sua formação ou ação desenvolvida.

Para qualquer esclarecimento adicional poderá contactar-nos através do email anisabel@uc.pt
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