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EDITAL DE CANDIDATURA - ANO LETIVO 2020/2021 

Doutoramento em Ciências Biomédicas (3º Ciclo) 

1ª e 2ª Fases de candidatura 

 

1. Fixação de vagas: 

1.1. Nº total de vagas: 10 

1.2. Indicação dos ramos/perfis/áreas de especialização que vão funcionar no ano letivo em causa:  

a) Biologia Celular e Molecular; 

b) Parasitologia; 

c) Microbiologia. 

2. Habilitações de acesso: 

Podem candidatar-se: 

2.1. Os titulares de grau de mestre ou equivalente legal1 em Ciências da Vida ou em áreas afins; 

2.2. Os titulares de grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente 

relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo 

órgão científico legal e estatutariamente competente do IHMT; 

2.3. Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando 

capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico legal e estatutariamente 

competente do IHMT; 

2.4. O reconhecimento a que se referem os pontos 2.2 e 2.3 tem como efeito apenas o acesso ao 3º ciclo de 

estudos e não confere ao seu titular a equivalência ao grau de licenciado ou de mestre, ou ao seu 

reconhecimento. 

3. Critérios de seleção e seriação dos candidatos: 

3.1. A seleção dos candidatos é efetuada pela Comissão Científica do Curso, sob proposta do Coordenador 

do ciclo de estudos, tendo em conta os seguintes parâmetros: 

a) Curriculum académico; 

b) Curriculum científico; 

c) Curriculum profissional. 

3.2. A seriação dos candidatos tem em conta os seguintes parâmetros: 

a) Classificação dos graus académicos; 

b) Ter assegurada a atribuição de uma bolsa de doutoramento; 

c) Artigos científicos publicados; 

d) Comunicações em congressos; 

e) Carta de motivação 

Poderá ser ainda exigida uma entrevista caso a Comissão Científica entenda necessitar de um elemento de 
avaliação adicional. 

                                                           
1 Decreto-Lei n.º 66/2018, Diário da República, 1.ª série — N.º 157 — 16 de agosto de 2018 
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4. Candidaturas: 

4.1. Período de candidaturas: 

1ª Fase 2ª Fase 

4 de maio a 22 de junho de 2020 5 de agosto a 2 de setembro de 2020 

A abertura de 2ª fase de candidaturas fica sujeita à existência de vagas 
4.2. Formalização de candidaturas – a candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet através 

do seguinte endereço: www.ihmt.unl.pt  → portal de candidaturas. 

4.3. Lista de documentos necessários à instrução do processo de candidatura: 

a) Boletim de Candidatura preenchido online; 

b) Fotografia; 

c) Certificado de Habilitações; 

d) Carta de Motivação dirigida ao Coordenador do Curso; 

e) Curriculum Vitae (máximo 5 páginas); 

f) Cartas de recomendação (opcional) 

O upload dos documentos via internet é obrigatório pelo que a candidatura só será considerada válida com 

a submissão da documentação indicada nas alíneas b) a e). Para habilitações obtidas no estrangeiro poderá 

ser requerida pela Comissão Científica do curso informação adicional (tal como o envio dos documentos 

originais ou devidamente autenticados). 

Para os diplomas estrangeiros cuja língua original não seja o espanhol, o francês ou o inglês torna-se 

obrigatório a sua tradução para português ou para uma das línguas referidas anteriormente. 

5. Pagamento da candidatura: A candidatura tem um custo de 51€ (não reembolsável). O pagamento deve 

ser efetuado através dos meios de pagamento disponibilizados pela plataforma de candidatura. Se não for 

possível ao candidato formalizar o pagamento pelas vias disponibilizadas, poderá fazê-lo presencialmente na 

tesouraria do IHMT (numerário ou multibanco). 

6. Período de avaliação de candidaturas e comunicação de resultados:  

 1ª Fase 2ª Fase 

Avaliação Até 10 de julho de 2020 Até 11 de setembro de 2020 

Comunicação Até 14 de julho de 2020 Até 15 de setembro de 2020 

Os resultados serão enviados via email a cada candidato. 

7. Período de matrícula:  

1ª Fase 2ª Fase 

Até 2 de agosto de 2020 Até 21 de setembro de 2020 

 

Considera-se um aluno matriculado, aquele que procedeu ao pagamento, dentro dos prazos estipulados, da 

propina do seu regime de estudos e seguro escolar obrigatório definidos no Regulamento de Propinas em 

vigor no IHMT. 
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Os candidatos aceites que não efetuem matrícula nos prazos estabelecidos ficam impedidos de se matricular 

fora do prazo, podendo efetuar a candidatura ao ciclo de estudos em fase posterior, caso esta venha a 

ocorrer, ficando sujeitos a nova avaliação. 

8. Período de inscrições no portal Netp@: 29 de setembro a 12 de outubro de 2020. 

9. Calendário Letivo: Consultar o site:  www.ihmt.unl.pt  → Ensino → Doutoramentos 

10. Financiamento 

Existe a possibilidade de serem atribuídas duas bolsas no âmbito do Centro Global Health and Tropical 
Medicine (GHTM), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 
 
 
 
Instituto de Higiene e Medicina Tropical     O Diretor, 
Universidade Nova de Lisboa 
 
 
 
         Prof. Doutor Filomeno Fortes 
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