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Declaração sob compromisso de honra

Bolsa de Investigação Pós-Doutoral (BIPD)

 Eu,  ,  portador(a)  do
documento  de  identificação  n.º  ,  válido  até  ,  residente  em

,  na
sequência da minha candidatura ao concurso de bolsa com a referência  , no
âmbito do Projeto , declaro, sob compromisso de honra, que reúno
e  preencho todos  os  requisitos  de  admissão  ao  presente  concurso  previstos  na  Lei,  em especial  no
Regulamento de Bolsas de Investigação Científica do IPMA, I.P.1 e, subsidiariamente, no Regulamento de
Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT, I.P.) 2, no Estatuto do Bolseiro
de Investigação (EBI)3, e no Aviso de abertura do presente concurso.

Declaro, sob pena de exclusão do presente concurso, cumprir, cumulativamente, todos os requisitos para
atribuição da Bolsa de Investigação Pós-Doutoral a que me candidato, nomeadamente:

a) Ter obtido o grau de doutor nos três anos anteriores à data da minha candidatura à corrente
bolsa;

b) Que o plano de trabalhos da bolsa a que me candidato será realizado em entidade distinta da
entidade onde foram desenvolvidos os trabalhos de investigação que conduziram à atribuição do
meu grau de doutor;

c) Não exceder, com eventual a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações
possíveis, um período acumulado de três anos, seguidos ou interpolados, nesta tipologia de bolsa,
financiada direta ou indiretamente pela FCT, I.P.

Declaro ser da minha única e exclusiva responsabilidade a veracidade dos elementos indicados no meu
curriculum vitae.
Declaro que não exerço qualquer atividade profissional ou de prestação de serviços que viole o dever de
dedicação exclusiva.
Declaro ter pleno conhecimento de que, sem prejuízo do disposto na lei  penal a prestação de falsas
declarações sobre matérias relevantes para a concessão ou renovação da bolsa, nos termos do artigo 25.º
do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P., implica o cancelamento da respetiva bolsa.

, 

O/A declarante,

___________________________________________________________________

1 - Regulamento n.º 647/2020 de 27 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª Série, Parte C, n.º 154, de 10 de agosto de
2020.
2 - Regulamento n.º 950/2019, de 16 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 241, de 16 de dezembro de
2019, alterado pelo Regulamento n.º 643/2021, de 14 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª Série, Parte C, N.º 135, de
14 de julho de 2021.
3 - Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, pela Lei n.º 12/2013 de 29 de
janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 89/2013 de 09 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto.
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