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A QUEM SE DESTINA?

• Investigador júnior: doutorados há 5 anos ou menos, com experiência de 
investigação pós-doutoral reduzida ou sem currículo científico após o 

doutoramento na área científica a que se candidate (Doutoramentos terminados entre 
27/02/2016 e 26/02/2021)

• Investigador auxiliar: doutorados há mais de 5 anos, com currículo relevante na área 
científica a que se candidatam, mas com independência científica limitada.

• Investigador principal: doutorados há mais de 5 anos, com currículo relevante na área 
científica a que se candidatam, demonstrando independência científica nos últimos 3 anos.

• Investigador coordenador: doutorados há mais de 5 anos, detentores do título de 
habilitado ou agregado em Portugal, com currículo de mérito elevado na área científica a que 
se candidatam, demonstrando independência científica e com evidência de liderança na área 

científica a que se candidata.



AVALIAÇÃO

Mérito do/a candidato/a: 
70% 

Mérito do plano de 
investigação: 
30%



COMPONENTES DO FORMULÁRIO

Curriculum vitae

Carta de motivação 
identificação de duas 

principais contribuições 
alcançadas nos últimos 5 
anos e contribuições para 

os próximos anos

Resumo do percurso 
científico e curricular
focado nos últimos 5 anos

Interrupções da 
atividade científica

se aplicável

Plano da investigação

Resumo das 
condições da 
instituição de 
acolhimento



IMPORTANTE

A maioria dos 
campos tem 

limite de 
caracteres

Toda a 
candidatura deve 
ser redigida em 

inglês



CURRICULUM VITAE

Atualizar o mais 
rapidamente possível 

(Ciência Vitae por vezes 
está indisponível)

Traduzir títulos de 
publicações em 

português ou outras 
línguas que não o inglês

Uniformização 



DICAS 

• Não há qualquer estrutura pré-definida para o resumo do
percurso científico e curricular, a carta de motivação, o
plano de investigação ou as condições da instituição de
acolhimento

• Sejam criativos: utilizem títulos, maiúsculas, etc, de forma a
criar estrutura e destaques

• Testem na plataforma: guardem a informação e verifiquem
como fica disponível

• Imaginem-se no lugar dos avaliadores



CARTA DE 
MOTIVAÇÃO Explicar claramente o 

percurso, evidenciando 
o porquê de serem 

vocês o/a investigador/a 
mais adequado para 
realizar este estudo 

neste momento

Este é um 
financiamento de seis 

anos: 
objetivos/contribuições 
a curto e médio prazo



RESUMO DO PERCURSO CIENTÍFICO E 
CURRICULAR

• Três subtópicos:

• Resumo do percurso científico e curricular

• Principais atividades e resultados dos últimos 5 anos

• Cinco principais contribuições científicas dos últimos anos



RESUMO DO PERCURSO CIENTÍFICO E 
CURRICULAR

• Evitar repetições entre os diferentes parâmetros

• Em que medida a investigação que conduzem é relevante e inovadora?

• Explicar sempre o porquê de ser uma contribuição relevante: “é o único
trabalho até à data que trata este tema em Portugal”

• Identificar reconhecimento nacional e internacional

• O que podem destacar para além de publicações? Participações em
congressos, convites, colaborações com projetos ou grupos de investigação,
etc.



PLANO DE 
INVESTIGAÇÃO

Título

Resumo

Atividades a serem desenvolvidas

Resultados esperados

Questões éticas

Enquadramento em 1 (máximo 2) dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas Nações 
Unidas



PLANO DE INVESTIGAÇÃO

• O que será avaliado:

• Relevância e natureza inovadora do plano de investigação proposto (com
base no estado-da-arte numa determinada área científica e trabalho prévio
realizado pelo/a candidato/a) e o seu contributo para além do estado-da-
arte atual

• Adequação da metodologia adotada, viabilidade da proposta e qualidade da
instituição de acolhimento



PLANO DE INVESTIGAÇÃO

• A ideia

• Desperta interesse?

• É compreensível?

• Testar com um grupo variado de pessoas (dentro e fora da
academia!)



PLANO DE INVESTIGAÇÃO

Inovação:

Qual a relevância do tema? Não esquecer que estão a tentar
convencer um grupo diverso, não necessariamente especializados no
vosso tema

Em que medida vai, efectivamente, avançar o estado da arte?

Qual a inovação? Temática, teórica, metodológica, etc?

Impacto da investigação: nacional, internacional?



PLANO DE INVESTIGAÇÃO

• Metodologia:

• Qual a questão de investigação?

• Quais as hipóteses?

• Quais os objetivos gerais e particulares?

• Quais as tarefas de investigação? Existe calendarização?

• Qual a inovação metodológica? (Se aplicável)

• Qual o plano B?



PLANO DE INVESTIGAÇÃO

• Exequibilidade:

• O que está a ser financiado é apenas o ordenado do/a
investigador/a. Planos de investigação que exijam a captação de
mais financiamento podem não ser considerados exequíveis

• Precisam de convencer o painel de que sozinhos/as são capazes
de conduzir o plano de investigação. Importante ter em
consideração o percurso e não apenas as ambições futuras

• Evidenciar de que forma as vossas experiências/colaborações
anteriores podem favorcer/facilitar o plano de investigação

• Plano de investigação para 6 anos



PLANO DE INVESTIGAÇÃO

• Resultados esperados:

• Diversificar

• Publicações

• Disseminação na comunidade científica

• Impato público

• Websites? Redes sociais? Escolas de verão?



ÁREAS CIENTÍFICAS

Pesquisar sobre painéis de avaliação anteriores pode ajudar a compreender 
como poderá ser constituída a nossa “audiência”



OUTROS DICAS/ 
PONTOS 

RELEVANTES

Pesquisar CV’s de pessoas que admiram e candidaturas bem-
sucedidas (mesmo que de diferentes concursos): são excelentes
fontes de inspiração
Familiarização com a plataforma Ciência Vitae e myFCT

Justificar escolha do centro de investigação (e relação com
percurso do/a investigador/a e plano de investigação proposto)

Possibilidade de selecionarem 5 revisores que não querem que
avaliem a candidatura

Explicar o enquadramento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) nas Nações Unidas

As questões éticas devem ser resultado direto do plano de
trabalho

Uniformização das referências bibliográficas



EM SUMA

• Ler TODOS os documentos disponibilizados pela FCT

• Rever, rever, rever, rever

• Voltar a rever

• Partilhar junto de colegas de confiança

• Solicitar críticas construtivas

• Saber quando parar!

• Submeter o mais antecipadamente possível

• CELEBRAR A SUBMISSÃO!



OBRIGADA!

Boa sorte!

r.granja@ics.uminho.pt

mailto:r.granja@ics.uminho.pt

