MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA
Instituto Hidrográfico
IH – BOLSA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL*

Bolsa _____ / _______
Reservado aos Serviços
A preencher pelo candidato
Nome completo: ______________________________________________________

BOLSA PARA MESTRE
(Ver informação complementar sobre a bolsa no anexo II deste formulário)

Bolsa de Investigação

*Completar com os anexos seguintes: Curriculum Vitae acompanhado por certificado de habilitações
e outros documentos comprovativos considerados relevantes tais como cartas de referência. Serão
ainda aceites cartas de referências ou outros documentos que o candidato julgue relevantes para a
apreciação da candidatura.
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1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome completo _______________________________________________________
Nº de contribuinte _________________________ Nacionalidade ________________
Naturalidade (Concelho) _______________________(Distrito) _________________
Data de Nascimento ________ / ________ / ________
Bilhete de Identidade nº _____________________ Data _______ / _______ / _____
Arquivo de Identificação de _____________________________________________
Morada ______________________________________________________________
Código Postal___________________ Localidade _____________________________
Telefone (casa) __________________________ (emprego) ___________________
Telemóvel ___________________________ Fax _____________________________
E-mail __________________________

2. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Morada ______________________________________________________________
Código Postal___________________ Localidade _____________________________
Telefone __________________________ Telemóvel _________________________
Fax _____________________________ E-mail ______________________________
Dou o meu consentimento para receber correspondência por email. Sim ____Não____
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3. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Aceito o estabelecido no Regulamento das Bolsas deste concurso e no Estatuto de
Bolseiro de Investigação – Decreto-Lei nº40/2004 de 18 de agosto, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012 de 27 de agosto e comprometo-me a
cumprir as suas disposições.

___________________ , ______ de ________________ de ________

____________________________________________
Assinatura do candidato
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4. DOCUMENTOS INCLUÍDOS NESTA CANDIDATURA

Documentos Exigidos:

Formulário

Curriculum Vitae do candidato

Certificados de habilitações

Documentos opcionais:
Cartas de referência:

Outros (especificar):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ANEXO I
CURRICULUM VITAE DETALHADO
(deverá necessariamente incluir os seguintes elementos: )

Nome completo:
Local e data de nascimento:
Nacionalidade:
Morada:
Telefone:
Telemóvel:
Fax:
E-mail:
Qualificação Académica (graus, universidades, domínios científicos, datas e classificações):
Actividades anteriores e situação actual em termos científicos e/ou profissionais :
(instituições/cargos/datas)
Domínio de especialização:
Outros domínios:
Actuais áreas de interesse:
Línguas (conversação, leitura, escrita):
Lista de publicações organizada por tipo de publicação - teses, livros, artigos em revistas de circulação
internacional com arbitragem científica(referees), artigos noutras revistas nacionais ou estrangeiras
com arbitragem científica (referees), comunicações em actas de encontros científicos com arbitragem
científica (referees), outras publicações
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ANEXO II
INFORMAÇÕES SOBRE AS BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
Tipo de Bolsa:

Número de Bolsas a atribuir:

Área de Trabalho:
Requisitos de admissão:
Plano de trabalhos:
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