
 
 

 

 

 
 

Concurso 2013 para atribuição de Bolsas de Doutoramento 

Programa UT Austin|Portugal 

Edital 

No âmbito do Programa UTAustin|Portugal, a FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) 
abre concurso para:  

 

Bolsas de Doutoramento Mistas, a decorrer em Portugal e na Universidade do Texas em 
Austin, nos seguintes programas académicos: 

 

  Conteúdos Digitais Avançados (Advanced Digital Media), nas seguintes áreas: 

o Produção de Conteúdos Audiovisuais e Interativos, 
o Tecnologia, 
o Jornalismo, 
o Indústria, Públicos e Mercados. 

 

 Computação Avançada, nas seguintes áreas: 
o  Ciências da Computação, nomeadamente em metodologias e técnicas de 

computação de elevado desempenho (HPC), computação em grid/distribuída e 
análise e gestão de dados em larga escala; 

o Ciência e/ou Engenharia Computacional com requisitos de computação 
avançada. 

 

 Matemática, nas seguintes áreas: 
o Álgebra e Teoria de Números; 
o Análise Aplicada e Numérica; 
o Análise e Equações com Derivadas Parciais; 
o Geometria e Topologia; 
o Otimização; 
o Processos Estocásticos e Matemática Financeira; 
o Sistemas Dinâmicos. 



 
 

 

 

 
 

Documentos requeridos para a candidatura 

 Formulário de candidatura preenchido (em Inglês); 

 CV Completo com a experiência académica e profissional (em Inglês); 

 Certificado de Habilitações, com indicação do grau e data em que foi concedido; 

 Mínimo duas (2) Cartas de Recomendação, que poderão ser escritas por professores ou 
empregadores (em Inglês); 

 Carta de Motivação, explicitando as razões pelas quais o candidato pretende ingressar 
num destes cursos, a relevância da sua investigação para a sociedade e objetivos do seu 
estudo (em Inglês);  

 Draft do Plano de Trabalho proposto (em Inglês); 

 Nome e CV do orientador proposto (se disponível); 

 Notas do TOEFL ou IELTS (opcional; fator de valorização);  

 Notas do GRE (opcional; fator de valorização). 
 

A bolsa só será concedida se o candidato demonstrar ter sido aceite num dos programas de 
Doutoramento das universidades Portuguesas com parceria estabelecida com o Programa UT 
Austin|Portugal para as diferentes áreas do mesmo. 
 
As bolsas abrangidas por este edital são concedidas de acordo com o estabelecido no Estatuto 
do Bolseiro de Investigação (Lei nº 40/2004, de 18 de Agosto) e ao abrigo do Regulamento da 
Formação Avançada de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 
— 2012. 

 
Financiamento 

As bolsas atribuídas no âmbito do presente concurso serão financiadas por verbas do 
Orçamento de Estado do Ministério da Educação e Ciência e quando elegíveis, por verbas 
do Fundo Social Europeu, através do Programa Operacional Potencial 
Humano do QREN Portugal 2007-2013 de acordo com as disposições do Regulamento 
Específico da Tipologia de Intervenção 4.1.  

Período do Concurso 

O concurso estará aberto a partir do dia 4 de janeiro de 2013 até às 17:00 horas do dia 28 de 
fevereiro de 2013. 

Destinatários 

Destinam-se a quem satisfaça as condições previstas no nº 1 do Artigo 30º do Decreto-Lei nº 
74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos-Leis nº 107/2008, de 25 de junho, e 
230/2009, de 14 de setembro, e que pretenda desenvolver trabalhos de investigação 
conducentes à obtenção do grau académico de doutor. A duração da bolsa é, em regra, anual, 

http://www.utaustinportugal.org/uploads/calls/2013%20Scholarship%20Call%20Application%20Form.doc
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro.phtml.pt
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro.phtml.pt
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia.aspx
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pt
http://www.poph.qren.pt/
http://www.poph.qren.pt/
http://www.qren.pt/


 
 

 

 

 
 

prorrogável até ao máximo de quatro anos, não podendo ser concedida por períodos 
inferiores a seis meses consecutivos. 

Podem candidatar-se ao presente concurso: 

 Cidadãos nacionais, ou cidadãos de outros Estados Membros da União Europeia; 

 Cidadãos de países terceiros, titulares de autorização de residência permanente ou 
beneficiários do estatuto de residente de longa duração, atestada pelo Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, nos termos, respetivamente, do artigo 80º e do artigo 125º da 
Lei nº 23/2007, de 4 de julho. 

Às bolsas cujo programa de trabalhos seja desenvolvido total ou parcialmente em instituições 
estrangeiras só podem candidatar-se os cidadãos, nacionais ou estrangeiros, que tenham 
residência permanente em Portugal.  

Avaliação 

A avaliação terá em conta o mérito e a motivação dos candidatos. Os painéis de avaliação 
analisarão as candidaturas correspondentes, ponderando os elementos de apreciação e 
produzindo uma lista ordenada de candidatos aceites. 

Regulamento 

O regulamento está disponível na internet, durante o período do concurso, em 
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento2012.phtml.pt. 

Entrega de candidaturas 

As candidaturas, incluindo submissão de certificados de habilitações e cartas de referência, 
devem ser submetidas electronicamente através do e-mail utaustinportugal@fct.pt  para o 
secretariado do Programa, a partir da data de abertura do concurso. 

Para mais informações sobre o concurso de bolsas do Programa UT Austin|Portugal, deverá 
aceder ao site oficial do Programa (www.utaustinportugal.org) ou enviar um e-mail para: 
utaustinportugal@fct.pt. 
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