
 
 

  
 
 

Edital Programa Erasmus+ 
 

Mobilidade para Formação - Ano letivo 2018/19 
 
 
Informa-se todos os alunos dos programas doutorais do ICS-ULisboa que se encontram abertas as 
inscrições para participação no programa Erasmus+ 2018/19. O programa Erasmus+ é um programa 
Europeu que tem como objectivo promover a circulação de estudantes, docentes/investigadores e 
pessoal técnico no espaço da União Europeia e num conjunto de outros países associados. 
 
 
1 – Destinatários do Programa Erasmus+: todos os alunos do ICS-Lisboa que se encontrem inscritos no 
2º ano e seguintes dos programas doutorais, no ano letivo 2018/2019. 
 
2 – Coordenação científica do Programa Erasmus+ no ICS: Doutora Marta Vilar Rosales. 
 
3 – Instituições de acolhimento para mobilidade: os candidatos deverão indicar, de entre as 

Instituições selecionadas pelo seu respetivo programa doutoral, qual a que pretendem frequentar, bem 

como a(s) unidade(s) curricular(es) que pretendem realizar durante a sua estadia: 

 

 Programa de Doutoramento em Antropologia: Universidade de Barcelona (Departamento de 

Antropologia); University of Oxford  (Oxford Center of Humanities); University of Bergen e 

Universitá di Bologna (Alma Mater Studiorum).  

 Programa de Doutoramento em História- Mudança e continuidade num mundo global 

(PIUDHist): University of Cambridge (Department of History); EHESS – École des Hautes Études 

en Sciences Sociales*; Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias Ecomicas e 

Empresariales - Departamiento de Historia y Instituciones Economicas); e Kings’s College 

London – University of London*. 

 Programa de Doutoramento em Política Comparada: Universidade de Salamanca; Sciences 

Po e FAU Erlangen-Nuremberg. 

 Toda e qualquer instituição com protocolo interinstitucional firmado com a Universidade de 

Lisboa e/ou o ICS-Ulisboa. 

 
4. Duração da mobilidade: máximo 5 meses. 
 
5 - Formalização das candidaturas:  

As candidaturas serão formalizadas em formulários próprio, acompanhadas pelos documentos 

solicitados no mesmo formulário, e terão de ser obrigatoriamente acompanhadas por: 

a) curriculum Vitae; 

b)   breve descrição do projecto de investigação contendo informação dos orientadores; 

c) breve carta de intenções (200 palavras) em que os candidatos descrevem o modo como a 

participação no Erasmus+ se adequa e poderá contribuir positivamente para a sua concretização; e 

d) carta de motivação (200 palavras) relativa à intenção de realizar a mobilidade mencionando o 

interesse na instituição de acolhimento proposta.  

A documentação deverá ser enviada para o e-mail Erasmus.candidaturas@ics.ulisboa.pt 

 

6 - Prazo para apresentação de candidaturas: as candidaturas decorrem entre os dias 17 e 23 de abril 

de 2018. 
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7 – Seleção e seriação dos candidatos: a seleção dos candidatos será efetuada por um júri constituído 

pelo Doutor Andrés Malamud (Presidente do Júri e Presidente da Comissão de Estudos Pós-Graduados); 

Doutora Ângela Barreto Xavier (Investigadora Auxiliar  do Instituto de Ciências Sociais da Universidade 

de Lisboa) e pela Doutora Marta Vilar Rosales (Coordenadora Institucional do Programa Erasmus+ no 

ICS) com base na média aritmética aprovada até à data da candidatura, referente ao doutoramento em 

que os candidatos se encontrem inscritos, na carta de intenções, na carta de motivação e no Curriculum 

Vitae apresentado. 

A média aritmética das classificações obtidas valerá 30%, a carta de intenções e carta de motivação 

45% e o CV 25%. 

 

8 – Publicitação dos resultados: os resultados serão publicitados até dia 2 de maio através de lista 

ordenada dos candidatos, afixada em local próprio, e através de correio eletrónico enviado a todos os 

candidatos. 

 

9 – Realização da mobilidade: as mobilidades a realizar pelos alunos deverão decorrer no ano 1º 

semestre do próximo ano letivo (2018/2019). 

 

10 – Pedido de informações: Informações, de carácter científico, sobre estas candidaturas, poderão 
ser solicitadas por e-mail para a Coordenadora Institucional do Programa, Doutora Marta Rosales 
(marta.rosales@ics.ulisboa.pt), devendo as questões de carácter processual ser dirigidas à responsável 
técnica, Dra. Cláudia Andrade (Erasmus.candidaturas@ics.ulisboa.pt).  
 

 
Lisboa, 10 de abril de 2018 
 
 

 
 
 
 O Presidente da Comissão de Estudos Pós-Graduados 
 

                       Doutor Andrés Malamud 
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