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BOLSA PART-TIME – TÉCNICO ALUMNI NETWORK (/F/M) – INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 
- LISBOA 
 

Refª do Anúncio: GIP/outubro2021/ 0463 
  
DATA-LIMITE PARA CANDIDATURA:  2 de novembro de 2021 
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) bolsa de iniciação à investigação em 

horário part-time, na Área de Transferência de Tecnologia, financiado pelo Instituto Superior 

Técnico. Ver o edital em: https://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/bl208-pdf-762kb.pdf 

 

• VALOR DO SUBSÍDIO DE MANUTENÇÃO MENSAL: 
O montante da bolsa corresponde a €446,12, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas 

diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ), sendo o modo de 

pagamento da opção do Bolseiro por Transferência Bancária/Cheque. 
 

DEDICAÇÃO: part-time 

 

DURAÇÃO DA BOLSA: A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em novembro de 

2021. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 12 meses.  

 

• PLANO DE TRABALHOS: 
 Lançamento e desenvolvimento de ações no âmbito do Projeto Técnico Alumni Network, o qual 

tem como objetivo a promoção da ligação do IST aos seus antigos alunos nas mais diversas 

dimensões de atuação da Escola, incluindo entre outras:  

1. Organização e desenvolvimento das atividades inerentes à implementação do Programa 
Alumni Mentoring; 

2. Promoção e gestão da comunicação entre o IST e seus antigos alunos, assim como a 
organização, dinamização e acompanhamento de eventos no IST orientados para esta 
comunidade; 

3. Lançamento e dinamização de uma plataforma de suporte à promoção da relação IST-
Alumni; 

4. Elaboração de relatório final.   
 

• COMO FAZER A CANDIDATURA: 
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes 

documentos: 

1. Formulário B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação 
(http://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/formularios/ ); 

2. Curriculum Vitae; 

https://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/bl208-pdf-762kb.pdf
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
http://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/formularios/


 
3.  Certificado de habilitações, se aplicável;  

 
 
 

4. Comprovativo de inscrição em ciclo de estudos conducente à obtenção de grau académico;  
5. Carta de motivação;  

  

Estes documentos deverão ser enviados via e-mail para: tt@tecnico.ulisboa.pt até ao dia 

2 de novembro de 2021. Somente serão aceites as candidaturas completas enviadas por 

email, como é explicitado no edital.  

 

• REQUISITOS DE ADMISSÃO: 
1. Estar inscrito num curso técnico superior profissional, numa licenciatura, num mestrado 

integrado ou num mestrado, ou ser licenciado e estar inscrito em curso não conferente de 
grau académico integrado no projeto educativo de uma instituição de ensino superior, 
desenvolvido em associação ou cooperação com uma ou várias unidades de I&D;  

2. Não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações 
possíveis, um período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido ou 
interpolado;  

3. Não ter sido já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta ou indiretamente 
financiada pela FCT.  

 

 

Mais informações no edital (BL208/2021):  

https://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/recrutamento/ 
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