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PROGRAMA DE BOLSAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

MANUAL DE CANDIDATURA 2018 

Antes de iniciar a candidatura, recomenda-se a consulta do Regulamento de Bolsas de 

Investigação da Universidade de Lisboa, do Aviso de Abertura do Concurso 2018, das Normas 

do Concurso 2018 e do Guião de Avaliação 2018.  

Todos os documentos estão disponíveis em http://bd2018.ulisboa.pt 

O Manual de Candidatura 2018 é um documento que pretende auxiliar os candidatos na 

formalização da candidatura ao Programa de Bolsas de Doutoramento da Universidade de 

Lisboa. 

PLATAFORMA DE CANDIDATURAS | BD2018 

http://bd2018.ulisboa.pt 

A candidatura ao Programa de Bolsas de Doutoramento da Universidade de Lisboa inicia-se 

com o pré-registo do candidato, seguido do preenchimento da candidatura e termina com a 

Lacragem. 

 

A. PRÉ-REGISTO DO CANDIDATO 
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Selecione a opção “Registar Novo Candidato” e introduza o seu endereço de correio eletrónico. 

Na sequência deste pré-registo é enviado para o seu endereço de correio eletrónico a seguinte 

informação: 

i. Hiperligação de candidatura; 

ii. Palavra-chave de candidatura; 

iii. Código de candidatura. 

Nota: Cada candidato só pode formalizar uma candidatura. A repetição do pré-registo terá como 

resultado o reenvio para o endereço de correio eletrónico da mesma informação. 

 

 

B. CANDIDATURA 

O preenchimento da candidatura é realizado com o recurso à hiperligação de candidatura, 

enviada para o seu endereço de correio eletrónico. Uma vez na plataforma deverá preencher 

todos os campos de preenchimento obrigatório e submeter a documentação fundamental à 

adequada submissão da candidatura. 

Nota: Exceto nos casos em que é explicitamente referido como opcional, todos os restantes elementos são 

de preenchimento ou submissão obrigatória. 

A Candidatura organiza-se em 5 passos: 

CANDIDATURA | PASSO 1 
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1. Código de candidatura (informação pré-preenchida); 

2. Nome; 

3. Escola. Selecione a escola que oferece o programa de doutoramento ao qual se candidatou; 

4. Comprovativo de candidatura. Submeta neste espaço o comprovativo de candidatura ao 

Programa de Doutoramento em que a sua candidatura se insere. O documento deverá fazer 

referência à data de candidatura e deverá ser emitido pela escola responsável; 

5. Área de conhecimento. Selecione a área de conhecimento do programa de doutoramento ao qual 

se candidatou. 

 

CANDIDATURA | PASSO 2 

 

 

1. E-mail (informação pré-preenchida); 

2. Nacionalidade; 

3. Data de Nascimento; 

4. Morada; 

5. Código Postal; 

6. Localidade; 

7. País de Residência; 

8. Telefone; 
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9. Procurador. (Opcional) Faça uso deste espaço para identificar o Procurador que irá representá-lo 

no decurso deste processo; 

 

Adicionar Procurador 

 

9.1. Nome do Procurador; 

9.2. Morada; 

9.3. Código Postal; 

9.4. Localidade; 

9.5. País de residência; 

9.6. E-mail; 

9.7. Telefone; 

9.8. Documento do candidato a autorizar o procurador. Deverá submeter aqui o documento no 

qual autoriza a representação por parte do Procurador identificado.  
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CANDIDATURA | PASSO 3 

 

1. Documento de identificação; 

2. Número do documento de identificação; 

3. Data de validade do documento de identificação; 

4. NIF; 

5. Título de residência, beneficiário do estatuto de residente de longa duração ou Acordo de 

reciprocidade. Os candidatos que não provenham de um Estado membro da União Europeia 

deverão fazer uso deste espaço para submeter a cópia do título residência válido, do comprovativo 

de beneficiário do estatuto de residente de longa duração ou do acordo de reciprocidade”. 

 

CANDIDATURA | PASSO 4 

 

1. Adicionar Grau. Neste espaço deverá fazer referência aos graus superiores que já concluiu, com 

especial incidência nos graus e diplomas que possibilitam a candidatura ao Programa de Bolsas de 

Doutoramento da Universidade de Lisboa. 
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1.1. Tipo de Grau; 

1.2. Descrição. O preenchimento deste campo só será possível se selecionar, no espaço “Tipo de 

Grau” a opção “Outro”.    

1.3. País onde o grau foi obtido; 

1.4. Área de Conhecimento; 

1.5. Instituição que confere o grau; 

1.6. Ano de conclusão; 

1.7. Classificação; 

1.8. Duração; 

1.9. Comprovativo de Grau. Submeta aqui a cópia do diploma ou certificado de habilitações 

original; 

1.10. Comprovativo do reconhecimento de habilitação estrangeira. Faça uso deste 

espaço para submeter o reconhecimento ou equivalência do(s) grau(s), a considerar para efeitos 

de candidatura, obtido(s) no estrangeiro. No cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 7.º das 

Normas do Concurso 2018. 
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CANDIDATURA | PASSO 5 

 

1. Curriculum Vitae. A Universidade de Lisboa aconselha o recurso ao uso de um modelo original e 

adequado à descrição do seu percurso de vida; 

2. Documento Complementar. Faça uso deste documento para expressar a sua motivação para 

frequentar o programa doutoral da ULisboa, destacando as suas qualidades, competências e os 

aspetos do seu percurso que poderão ter maior relevância para os seus trabalhos de investigação e 

destaque e comente um assunto chave da atualidade científica, com relação ou não com a área 

científica em que pretende doutorar-se. 

 

C. LACRAGEM 

 

A Universidade de Lisboa aconselha a revisão da candidatura antes de procederem à lacragem.  

A adequada formalização da candidatura está dependente da lacragem, dentro do período 

estipulado. A lacragem só será possível após a introdução de todos os elementos obrigatórios do 

processo de candidatura.  
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A lacragem é irreversível, pelo que, após este passo, qualquer alteração à candidatura será 

inexequível. 

O acesso à plataforma der candidaturas será disponibilizado no decurso de todo o processo de 

candidatura. Contudo, apenas a opção “Ver candidatura” será viabilizada.   

 

 

*********** 
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