
 

 
Convite para Manifestação de Interesse 2015 para integrar os Painéis de Avaliação da FCT  
 
 

Termos de Referencia do Concurso de Bolsas Individuais de Doutoramento e Pós-
Doutoramento 2015 

 
 
Este convite destina-se a cientistas de todas as áreas científicas que desejem ser 
considerados para integrar os Painéis de Avaliação da FCT, incluindo os Painéis de Bolsas 
Individuais de Doutoramento e de Pós-Doutoramento.  
 

1. Âmbito e Objetivo  
 
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT) é o instituto público de financiamento da 

investigação científica e tecnológica em Portugal. A FCT apoia todas as áreas do 

conhecimento por intermédio de vários instrumentos de financiamento.  

 

Todos os anos a FCT abre diversos concursos públicos para financiamento de pessoas, ideias, 

instituições e infra-estruturas. Um dos principais concursos para o financiamento de pessoas 

consiste na atribuição de bolsas individuais de Doutoramento e de Pós-doutoramento.  

 

Em todos os casos a atribuição de financiamento é precedida de um exigente exercício de  

avaliação. Os Painéis de Avaliação são responsáveis por estabelecer o mérito das 

candidaturas e pela elaboração dos pareceres a transmitir aos candidatos.  

 
2. Requisitos  

 
Os critérios mínimos para pertencer aos Painéis de Avaliação da FCT são os seguintes:  
 
- Grau de Doutor;  

- Afiliação a uma Instituição de Investigação Científica ou de Ensino Superior ou a uma 

Indústria;  

- Excelente conhecimento da língua inglesa (escrita e falada);  

- Mínimo de 5 anos de experiência profissional depois da obtenção do grau de doutor;  

- Experiência de orientação de alunos de doutoramento – mínimo de 2 alunos de 

doutoramento orientados/co-orientados que tenham defendido com sucesso a sua tese à 

data de submissão da manifestação de interesse;  

- Experiência na coordenação de projetos de investigação.  



 

3. Critérios para apreciação das Manifestações de Interesse  
 
A FCT valoriza as seguintes competências gerais:  

- Mérito científico;  

- Publicações científicas na(s) área(s) de especialidade;  

- Experiência na orientação de alunos de pós-graduação;  

- Experiência na coordenação de atividades de formação de alunos de pós-graduação;  

- Experiência de avaliação e/ou assessoria científica (participação em reuniões de painel,  

revisão de publicações científicas, aconselhamento científico a decisores políticos);  

- Visão científica alargada a áreas que não a(s) de especialidade;  

- Experiência na candidatura e obtenção de financiamento em concursos competitivos;  

- Experiência profissional em ambiente multidisciplinar;  

- Disponibilidade e motivação para a realização das tarefas pretendidas e dedicação do  

tempo necessário à sua concretização;  

- Grau de internacionalização.  

 
4. Como Proceder à Manifestação de Interesse  
 
Preencher e submeter o formulário de Manifestação de Interesse. Sugere-se uma leitura 
das linhas orientadoras sobre como preencher antes de começar a submeter a sua 
candidatura. 
 
 
5. Constituição dos Painéis de Avaliação  
 
A constituição dos Painéis de Avaliação deverá refletir a diversidade de especialidades 

científicas de cada grande domínio científico, bem como o número total de candidaturas 

recebidas. Os Painéis de Avaliação são constituídos de acordo com o número de 

candidaturas submetidas.  

 

A submissão da Manifestação de Interesse não garante ao proponente o convite para 

integrar os Painéis de Avaliação dos concursos promovidos pela FCT. A FCT reserva-se o 

direito de convidar cientistas que não responderam ao presente convite.  

 

No estabelecimento dos Painéis de Avaliação a direção da FCT seguirá, sempre que possível, 

os seguintes critérios:  

- Ambiente multidisciplinar, que contemple uma grande diversidade de áreas científicas e 

metodologias;  

- Equilíbrio de género;  

 

https://inqueritos.fccn.pt/index.php?sid=97413&lang=en


 

- Diversidade geográfica e institucional;  

- Equilíbrio dos membros que constituem o Painel de Avaliação relativamente às diferentes 

etapas de carreira.  

 

Os conflitos de interesses serão tidos em conta na formação dos Painéis de Avaliação. Antes 

de qualquer exercício de avaliação os membros do painel deverão declarar quaisquer 

conflitos de interesses existentes ou potenciais, bem como assinar uma declaração de 

confidencialidade.  

 
6. Funções  
 
Os membros de Painel de Avaliação comprometem-se a:  

 

a) Conhecer as normas e diretrizes descritas no guião de avaliação da FCT. 

b) Assegurar a avaliação de todas as candidaturas que lhes forem alocadas e submeter 

os relatórios de avaliação de acordo com os prazos indicados e demais instruções 

fornecidas pela FCT. 

c) A FCT irá transmitir todas as classificações e comentários incluídos na ficha de 

avaliação para o candidato que deverá respeitar as seguintes recomendações: 

- Apresentar argumentos sucintos mas substantivos, que permitam 

compreender o julgamento feito;  

- Realçar pontos fortes e fracos da candidatura de acordo com os critérios de 

avaliação adotados; 

- Estar de acordo com as classificações atribuídas e deve ainda explicitar e 

justificar as eventuais penalizações/bonificações; 

d) Redigir o relatório de avaliação final a ser transmitido ao candidato. 

e) Colaborar na produção de relatório final de painel. 

f) Estar presentes durante o decorrer de toda a reunião de painel. 

g) Apoiar a FCT até à decisão final de financiamento, responder a questões 

apresentadas pelos candidatos em sede de Audiência Prévia quando nas fichas de 

avaliação a informação constante suscite alguma dúvida que não possa ser 

respondida pela FCT. 

h) Garantir a absoluta confidencialidade de todo o processo de avaliação, bem como do 

conteúdo e classificação de todas as candidaturas. 

i) Declarar qualquer conflito de interesses existente com as candidaturas em avaliação, 

tal como descrito no Guião de Avaliação.  

j) Atuar individualmente e não em representação ou em benefício de qualquer 

instituição ou pessoa, distinguindo claramente o seu papel como membro de painel 

de qualquer outra função. 

k) O Coordenador de painel compromete-se a alocar as candidaturas pelos diferentes 

avaliadores do Painel de Avaliação e assegurar a ausência de conflito de interesses. 

 



 

7. Contacto  
 
Para mais informações, por favor contacte a FCT através do endereço de correio eletrónico  
gav-m-interesse@fct.pt. 
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