2013-2014 Concurso para Bolsas de Doutoramento no âmbito do
Programa MIT Portugal
No âmbito do Programa MIT Portugal, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) abre
concurso para Bolsas de Doutoramento Mistas, a decorrer em Portugal e no Massachusetts
Institute of Technology, US (MIT) nas seguintes áreas académicas:





Sistemas de Bioengenharia
Engenharia de Conceção e Sistemas Avançados de Produção – Líderes para a
Indústria Tecnológica (LTI)
Sistemas Sustentáveis de Energia
Sistemas de Transportes

O programa de trabalho bem como os orientadores em Portugal e no MIT serão definidos pelo
Programa MIT Portugal, pelo que se dispensa o candidato, no ato da candidatura, da apresentação
do programa de trabalho a desenvolver, do parecer do orientador e respetivo Curriculum Vitae. O
candidato deve apresentar uma carta de motivação, na qual explicita as razões pelas quais
pretende ingressar no curso, indicando as áreas de investigação do seu interesse.
As bolsas destinam-se a licenciados ou mestres nas áreas designadas pelo Programa MIT Portugal.

Termos do concurso
As bolsas serão financiadas no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano do QREN
Portugal 2007-2013 e por fundos do Ministério da Educação e da Ciência.

Duração do Concurso
O concurso estará aberto entre os dias 11 de fevereiro e 31 de março até às 17:00 GMT.

Avaliação
A avaliação tem, essencialmente, em conta o mérito e a motivação do candidato. Para além disso,
os candidatos têm que demonstrar ter boa fluência em Inglês. A candidatura pode envolver uma
entrevista em Inglês, que poderá ser realizada presencialmente ou por videoconferência. Será
dada preferência aos candidatos que apresentarem na candidatura bom resultados no “GRE
General Test” (exame geral do Graduate Record Examination). O painel de avaliação apreciará as
candidaturas, ponderando os elementos de apreciação e produzindo uma lista ordenada de
candidatos.
Informação adicional está disponível no website do Programa MIT Portugal:
http://www.mitportugal.org/application/selection-process.html

Elegibilidade
Podem candidatar-se a estas bolsas de doutoramento cidadãos nacionais e também cidadãos
estrangeiros ou apátridas não residentes em Portugal, desde que a candidatura seja apoiada por
instituições nacionais de acolhimento, signatárias do Acordo para a Cooperação Internacional em
Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, celebrado coma Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
no âmbito do Programa MIT Portugal.
Aos candidatos que tenham tido idêntico tipo de bolsa no âmbito de programas da
responsabilidade da FCT, é contado esse tempo para efeitos da duração máxima da bolsa.

Bolsas de Doutoramento:
Estas bolsas são concedidas, de acordo com o estabelecido no Estatuto do Bolseiro de
Investigação (Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelo Decreto Lei nº 202/2012, de 27 de
agosto) e ao abrigo do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT.
As bolsas serão financiadas pelo Programa Operacional Potencial Humano do QREN Portugal 20072013 e por verbas do Orçamento de Estado do Ministério da Educação e da Ciência. As
candidaturas são elegíveis para apoio a ter início no dia 1 de setembro de 2013.

Submissão de candidaturas
As candidaturas devem ser submetidas eletronicamente através do website do Programa MIT
Portugal (http://www.mitportugal.org). Só serão consideradas as candidaturas submetidas através
do formulário do site do Programa MIT Portugal.
Informações adicionais estão disponíveis através da consulta ao site do Programa MIT Portugal
(www.mitportugal.org) ou por solicitações através de e-mail (apply@mitportugal.org).

