
SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

CICECO
(Unidade Orgânica) 

 Referência ______________________________ 

Ex.mo Senhor 

Diretor dos Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Financeiros 

Solicito a V.Exª autorização para a celebração de um contrato de bolsa com 

________________________________________________________________________________________, cujos 

elementos instrutórios se enunciam de seguida: 

1. Tipo de bolsa_______________________________________________________________________________
(nos termos do Capítulo III do Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.) 

2. Duração__________________________________     3. Início________________________________________
(nos termos do Capítulo III do Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.) 

4. Verbas____________________________________________________________________________________
(Designação do Projecto / Unidade de Inv ./Outras e centro de custos) 

5. Valor do subsídio de bolsa_______________   6. Outras componentes_________________________________
(nos termos do art. 24º do Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.) 

7. Coordenador________________________________________________________(Extensão:________________)

8. Chave de Associação FCT e Observações:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Em anexo, juntam-se ainda os seguintes documentos: 

BI/Cartão do Cidadão Fotografia tipo passe (ou envio em formato digital para sgrhf-nbolseiro@ua.pt) 
NIF Endereço eletrónico 
Passaporte (caso se aplique) Contacto telefónico (telemóvel e extensão interna) 
Visto (caso se aplique) 
Documento comprovativo de autorização de residência (caso se aplique) 
Currículo (devidamente datado, assinado e rubricado) 
Cópia do Cert. de habilitações de todos os graus, com média final e class. de cada disciplina e com suplemento ao diploma (se aplicável); 
Comprovativo de publicitação do Anúncio da Bolsa no site da UA e no Portal Eracareers 
Cópia da ata da reunião de seleção assinada por todos os membros do júri de seleção 
Plano de actividades para o período da bolsa, assinado pelo Coordenador e pelo Bolseiro e com um título alusivo ao seu conteúdo e 3 ou 4 
palavras-chave relacionadas com o plano de atividades e indicação dos locais onde as atividades serão realizadas 
Declaração subscrita pelo Bolseiro em como exercerá as suas funções de bolseiro em regime de dedicação exclusiva 
Declaração de concordância do Coordenador em acompanhar as atividades de bolsa do Bolseiro 
Comprovativo do IBAN (nacional) 
Cabimento e Compromisso da despesa para o período indicado 

      _____de ____________de 20__ 

O Coordenador 

www.ciceco.ua.pt/files/minuta_10p_fct_declaracao_de_regime_de_exclusividade_do_bolseiro.doc
www.ciceco.ua.pt/files/minuta_11_declaracao_de_concordancia_do_coordenador.doc
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