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Bolsas para Integração de 5000 Estudantes
do Ensino Superior na Investigação
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) convida instituições científicas
e empresas com actividades de I&D a abrirem, entre Maio e Outubro de 2008,
concursos para atribuição de Bolsas de Integração na Investigação a estudantes
do ensino superior. A FCT apoiará até 5000 bolsas em 2008.

Mais
Emprego Científico
1000 novos contratos para
investigadores doutorados

Os destinatários deste concurso são instituições de I&D reconhecidas pela FCT
após avaliação internacional (unidades de I&D e Laboratórios Associados),
Laboratórios do Estado e empresas e outras instituições públicas ou privadas com
actividades de I&D. Serão estabelecidos acordos para a creditação (ECTS) do trabalho
realizado pelos estudantes.
Os beneficiários das bolsas são estudantes do 1.º ciclo do ensino superior com
bom desempenho escolar. Estas bolsas visam o estímulo ao início de actividade
científica e o desenvolvimento do sentido crítico, criatividade e autonomia dos
estudantes através da sua integração em equipas de projectos de I&D.
Edital publicado na Internet em http://alfa.fct.mctes.pt/integracao2008

Cátedras Convidadas

Mais
Oportunidades de
Formação Científica
Novas bolsas de doutoramento
e pós-doutoramento:
+ 65% nos últimos 2 anos

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) abre concurso para a celebração de
contratos-programa com instituições científicas, em articulação com instituições de
ensino superior universitário, visando o co-financiamento até 50 Cátedras Convidadas em 2008 e 2009, em parceria com empresas, fundações ou outras entidades.
A criação de Cátedras Convidadas tem como objectivo atrair para Portugal investigadores de alto nível internacional e apoiar as instituições do Ensino Superior no seu
esforço de internacionalização e de estabelecimento de parcerias com outras entidades.
Edital publicado na Internet em http://alfa.fct.mctes.pt/catedras2008

Novos Contratos de Trabalho para Investigadores Doutorados
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) convida as instituições científicas,
entidades do ensino superior e empresas com actividades de I&D a abrirem, de 15 de
Junho a 31 de Agosto de 2008, concurso para a selecção de doutorados a contratar.
Este concurso prossegue os objectivos do programa iniciado em 2007 visando a
contratação de pelo menos 1000 novos investigadores doutorados até 2009.
Os contratos serão financiados por fundos comunitários (FSE) do Programa
Operacional Potencial Humano do QREN e por fundos nacionais do MCTES.
Edital publicado na Internet em http://alfa.fct.mctes.pt/doutorados2008

Concurso Anual para Atribuição de Bolsas de Investigação
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) abre concurso, entre 12 de Maio e 15
de Setembro de 2008, para financiamento de bolsas dos seguintes tipos:

› Bolsas de Pós-Doutoramento, destinadas a doutorados, de preferência há menos
de cinco anos, para a realização de trabalhos avançados de investigação em
instituições científicas portuguesas ou estrangeiras.

› Bolsas de Doutoramento, destinadas a licenciados, mestres ou detentores de
outro grau académico, que sejam aceites para doutoramento em universidades
portuguesas ou estrangeiras.

› Estas bolsas serão financiadas por fundos comunitários (FSE) do Programa Operacional Potencial Humano do QREN e por fundos nacionais do MCTES.
Edital publicado na Internet em http://alfa.fct.mctes.pt/bolsas2008

Financiamento comparticipado pelo Fundo Social Europeu
e por Fundos Nacionais do MCTES

Mais
Ciência
Mais
Cultura Científica
Produção científica:
+ 21% no último ano

