NOTA DE IMPRENSA
Concurso de Bolsas Individuais 2014
Lisboa, 5 de fevereiro de 2014
Estando a decorrer o Concurso de Bolsas Individuais de Doutoramento, de Doutoramento em
Empresas e de Pós-doutoramento 2014, a FCT vem informar que:
1) A comunicação feita aos candidatos no dia 22 de janeiro constitui uma proposta de decisão,
decorrente da avaliação, e não a decisão final do concurso.
2) Consequentemente, após a divulgação da proposta de decisão, iniciou-se o período de
Audiência Prévia, durante o qual os candidatos têm um prazo de 10 dias úteis para se
pronunciarem, querendo, e caso a decisão tomada seja desfavorável à concessão da bolsa
requerida. O período de Audiência Prévia termina hoje, 5 de fevereiro.
3) A FCT abriu a possibilidade a todos os candidatos que submeteram candidaturas no
concurso de 2014 de se pronunciarem sobre a decisão tomada, no período de Audiência Prévia
que hoje termina. Esta possibilidade foi concretizada pela disponibilização a todos os
candidatos da área de consulta de resultados da candidatura, onde podem apresentar as suas
observações.
O concurso de Bolsas Individuais 2014 decorreu em rigoroso cumprimento do Regulamento de
Bolsas da FCT, do Aviso de Abertura e Guião de Avaliação deste concurso, nomeadamente no
que diz respeito aos critérios de admissibilidade e de exclusão das candidaturas, detalhados no
Guião de Avaliação.
No concurso de 2014 foram, até ao momento, recomendadas para financiamento 883 bolsas,
distribuídas da seguinte forma:
403 Bolsas de Doutoramento (Taxa de sucesso=18%)
15 Bolsas de Doutoramento em Empresas (Taxa de sucesso=24%)
465 Bolsas de Pós-Doutoramento (Taxa de sucesso=23%)
Em comparação com os concursos de 2013 (de Bolsas Individuais e Programas de
Doutoramento FCT) regista-se um aumento de 151 Bolsas de Doutoramento (17%) e uma
redução de 28 Bolsas de Pós-Doutoramento (6%).
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