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BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO NOS NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH/
POST-DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIPS AT THE NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 
EDIÇÃO 2015/2015 EDITION
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA/ APPLICATION FORM 
I.Tipo de bolsa a que se candidata/Type of fellowship 
II. Identificação do candidato/a Applicant's personal information
Nome completo:
Full name:
Data de nascimento: 
Date of birth:
Sexo:
Gender:
E-mail(s):
Endereço para correspondência (morada, código-postal, país, localidade):
Mailing address (adress, zip code, country, city)
Contato(s) telefónico(s):
Phone:
Fax: 
Procurador do candidato/a (nome e morada)
Applicant's representative (name and address)
III. Instituição de acolhimento atual(se aplicável)/Current host institution(if applicable)   
Instituição de acolhimento Portuguesa (Unidade de I&D)
PT Host institution (R&D Unit/Centre)
Nome completo do Tutor/supervisor/mentor português responsável (se aplicável)
Name of the PT tutor/supervisor (if applicable): 
Morada:
Address:
Email:
Bolsa anual de Investigação no estrangeiro 
Annual Fellowship abroad
3 anos
3 years
Tempo máximo de duração/Maximum Duration
Tipo de bolsa/Type of fellowship
IV. Bolsas anteriores/Previous fellowships
Ano de Conclusão
Year of completion
Tipo de Bolsa: 
Fellowship Type/Reference:
Instituição
Institution
Período
(mês/ano  - mês/ano)
Period
(month/year  - month/year)
VI. Graus Académicos/Academic Degrees
Doutoramento em:
PhD in: 
Ramo:
Field:         
Situação:
Status:         
Data de conclusão:
Completion date:
Estabelecimento de ensino
(indicar faculdade e universidade)
University, Faculty, College
Área Científica 
(escolher a opção certa)
Scientific Domain:
Classificação final:
Final classification or grade:
Motivo/Reason
Total
(Dias/Days)
Data de início/
Start date
Data de fim/
End date
V. Períodos de ausência profissional (se aplicável)
    Periods of leave of absence (if applicable)
Mestrado em:
Masters in: 
Ramo:
Field:         
Situação:
Status:         
Data de conclusão:
Completion date:
Estabelecimento de ensino
(indicar faculdade e universidade)
University, Faculty, College
Área Científica 
(escolher a opção certa)
Scientific Domain:
Classificação final:
Final classification or grade:
Licenciatura em:
Bachelors Degree in: 
Ramo:
Field:         
Situação:
Status:         
Data de conclusão:
Completion date:
Estabelecimento de ensino
(indicar faculdade e universidade)
University, Faculty, College
Área Científica 
(escolher a opção certa)
Scientific Domain:
Classificação final:
Final classification or grade:
Doutoramento em:
PhD in: 
Ramo:
Field:         
Situação:
Status:         
Data de conclusão:
Completion date:
Estabelecimento de ensino
(indicar faculdade e universidade)
University, Faculty, College
Área Científica 
(escolher a opção certa)
Scientific Domain:
Classificação final:
Final classification or grade:
VIII. Proposta de projeto de investigação que pretende levar a cabo nos NIH/Research Project proposal
N.B: Preencher este campo apenas com a informação transmitida aquando do processo de contato com o PI na qual é pedida uma breve descrição do âmbito do projeto de investigação que pretende desenvolver. As datas são meramente indicativas.N.B: Please complete this field only with information conveyed to the PI when first contacted i.e. description of the scope of the research project that the applicant aims to develop. Dates are merely indicative. 
Título: 
Title:
Área Científica (escolher a opção ou opções certas):
Scientific Area (select one or more  right options):
Data de início do projeto:
(xx/xx/xxxx)
Research project  start date:
(xx/xx/xxxx)
Duração (meses):
Duration (months):
VII. Identificação do PI dos NIH responsável pela supervisão/tutoria/mentorship do projeto de investigação/NIH PI responsible for supervision / tutoring / mentorship of the research project personal information 
Nome completo do PI:
PI's full name:
Nome do centro/ laboratório dos NIH:
Name of the NIH Centre or Laboratory:
Cargo/categoria:
Position:
Contactos:
Full professional contacts:
Telefone (s) (directo)
Phone:
Email:
Data de início sugerida para a bolsa:
Start fellowship suggested date:
Duração (meses):
Duration (months):
Permanência nos EUA com início em:
Period of stay in the USA:
Duração (meses):
Duration (months):
Sumário (overview dos objectivos/enquadramento/background):
Abstract (overview of the aims/context/background):
IX. Identificação do ORCID ID do candidato/a/Applicant's ORCID ID 
 N.B: Preencher este campo com o seu link activo de número de identificação na base http://orcid.org/        Fill this field with the active link of your identification number on http://orcid.org/
X. Prova de autoria/co-autoria de artigos publicados em revistas internacionais com arbitragem por pares, cuja soma dos fatores de impacto, do respetivo ano de publicação, seja igual ou superior a 10,000 (sem arredondamentos)/Proof of authorship or co-authorship of articles published in international peer-review journals with sum of the impact factors is equal to or greater than 10,000 (without rounding).
N.B: Solicita-se especial atenção a este campo: Neste campo, o/a candidato/a deverá indicar por ordem cronológica (mais recentes primeiro) todos os artigos que lhe conferem elegibilidade para este concurso, ou seja, todos os artigos cuja soma dos fatores de impacto da revista onde foram publicados é igual ou superior a 10,000 (sem arredondamentos) [ver Guião de Avaliação, alínea c) do ponto 2.1.].
Para este efeito, serão considerados os artigos com arbitragem por pares, já publicados ou aceites para publicação até à data de termo das candidaturas do presente concurso. O/a candidato/a deverá obrigatoriamente indicar os links dos artigos, bem como o DOI e o fator de impacto da revista do ano em que foi publicado o artigo. Caso o artigo esteja aceite para publicação, mas ainda não tenha DOI, o/a candidato/a terá de fazer prova de aceitação do artigo [ver Guião de Avaliação, alínea h) do ponto 3.2]
Para cada publicação indique: Todos os autores (et al será permitido para artigos com mais de 10 autores), ano, título, revista, páginas, DOI, link, fator de impacto. Adicione um (*) por trás do seu nome. Caso o artigo se encontre para publicação, adicione (in press).
Exemplo: Smith A, (*) Smith F, Smith J, Smith DF, Smith AL, Smith CA, Smith MJ, Smith AL, Smith EJ, 2013, título, revista, 111 (1), 111-111, doi: 11.1111/1111-1111-1-11, link, 11.111 (in press).
In the box, list in chronological order (most recent first) all publications that confer eligibility for this call, i.e. all articles published in international magazines with peer review, in which the sum of the impact factors is equal to or greater than 10,000 (without rounding) [see Guião de Avaliação, c) of section 2.1]
For this purpose, the articles will be considered only if already published or accepted for publication, until the deadline for the application to this call. The candidate must indicate the links of the articles, as well as the DOI and the impact factor of the magazine of the year in which the article was published. If the article is accepted for publication and does not have a DOI yet, the applicant must provide evidence of acceptance of publication [see Guião de Avaliação, h) section 3.2.]
For each publication indicate: All authors (et al is allowed for items with more than 10 authors), year, title, journal, pages, DOI, link, impact factor. Add an (*) behind your name. If the article is in press, add (in press).
Example: Smith A, (*) Smith F, Smith J, Smith DF, Smith AL, Smith CA, Smith MJ, Smith AL, Smith EJ, 2013, title, journal, 111 (1), 111-111, doi: 11.1111/1111-1111-1-11, link, 11.111 (in press).
1.   CV do PI (formato NIH);
2.   CV enquanto candidato/a (formato NIH);
3.   Declaração, por mim assinada, na qual garanto, sob compromisso de honra, não ter exercício qualquer período de investigação formal (afiliação) em qualquer centro ou laboratório pertencente aos National Institutes of Health e/ou beneficiado de bolsa custeada por financiamento nacional nos NIH (em versão inglesa);
4.   Declaração (em língua inglesa) que atesta a confirmação da aceitação por parte de um supervisor/tutor/mentor PI dos NIH e na qual é feita uma breve descrição do âmbito do projeto de investigação que pretendo desenvolver.
5.   Cópia do documento de identificação (cartão de cidadão/bilhete de identidade/passaporte), certificado de residência permanente, autorização de residência permanente ou estatuto de residente de longa duração, se aplicável;
6.   Cópia dos comprovativos de que reúno os critérios de elegibilidade exigíveis para me habilitar a este tipo de bolsa, designadamente certificados de habilitações e diplomas de todos os graus académicos obtidos, com referência à média de classificação final (se aplicável) e data de conclusão do grau, conforme disposto no Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. nº 234 de Junho de 2012.
7.   Cópias e provas de aceitação do (s) artigo (s) para publicação com fator de impacto acumulado superior a 10, em que sou autor/a ou coautor/a, publicados em revistas internacionais com arbitragem. Estou consciente, que qualquer artigo que seja mencionado por mim, enquanto candidato/a, no CV ou no presente formulário de candidatura, e que se encontre in press e não tenha DOI, só será considerado pelo Painel de Avaliação se eu, enquanto candidato/a, fizer prova de aceitação do artigo, e a anexar à candidatura juntamente com uma cópia do mesmo. Estou também consciente, que qualquer artigo por mim mencionado para o qual não seja indicado DOI ou link para a publicação, não será considerado pelo Painel de Avaliação.
8.   Prova documental de suspensão ou interrupção da atividade de investigação com referência ao período de interrupção (data de início [dia/mês/ano] e data final de interrupção [dia/mês/ano]);
 
Por ser verdade as informações acima prestadas, vai este formulário por mim assinado e datado
 
XI. Ao presente formulário, declaro que anexo os seguintes documentos (em formato pdf):
Data
Assinatura
P.S. Após o preenchimento do presente formulário, gravar para o ambiente de trabalho, proceder à assinatura manual (conforme documento de identificação oficial), digitalizar e enviar em formato pdf acompanhado dos restantes documentos que acompanham a respetiva candidatura.
P.S. After filling in this application form, save it to your desktop, sign it (as in official identification document), scan it and send it in pdf, together with other documents that make up the application.
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