
 
 

  
 
 

Edital Programa Erasmus+ 
 

Mobilidade para Formação - Ano letivo 2019/2020 
 
 
Informa-se todos os estudantes de doutoramento inscritos em elaboração de tese no ICS-ULisboa que 
se encontram abertas as inscrições para participação no programa Erasmus+ 2019/20. O programa 
Erasmus+ Traineeships permite uma experiência de estudo no estrangeiro e é vocacionado para 
estudantes actualmente matriculados em instituições de ensino superior nos países do Programa, tanto 
no nível de licenciatura e mestrado quanto para doutorandos. Essas oportunidades também estão 
abertas a recém-doutorados. 
As traineeships a atribuir no âmbito desta Call terão lugar durante o 2º semestre de 2019/2020, a partir 
de janeiro de 2020. 
 
1 – Destinatários do Programa Erasmus+ no ICS-ULisboa: todos os estudantes do ICS-Lisboa que se 
encontrem inscritos no 2º ano e seguintes dos programas doutorais, no ano letivo 2019/2020, e que 
não tenham, à altura da mobilidade, Bolsa da FCT em vigor. 
 
2 – Coordenação científica do Programa Erasmus+ no ICS: Doutor Luís de Sousa. 
 
3 – Instituições de acolhimento para mobilidade: a indicar pelos candidatos, com acordo dos 

orientadores, de entre as Instituições com um protocolo vigente com a Universidade de Lisboa e/ou o 

ICS-ULisboa. 

 
4. Duração da mobilidade: Mínimo 2 meses e Máximo 5 meses. 
 
5 - Formalização das candidaturas:  

As candidaturas serão formalizadas em formulário próprio (AQUI) e terão de ser acompanhadas por: 

a) Curriculum Vitae; 

b) breve descrição do projecto de investigação com indicação da instituição de acolhimento desejada 

e preferencialmente do supervisor responsável na mesma; 

c) carta de intenções (breve descrição em inglês dos objectivos da missão – máximo de 200 palavras), 

explicitando em que medida a participação no Erasmus+ contribuirá para a concretização do projecto 

de doutoramento do(a) candidato(a), bem como a adequação da instituição de acolhimento e/ou da 

pessoa nela responsável pela orientação; 

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

 

6 - Prazo para apresentação de candidaturas: O período de manifestação de interesse decorrerá entre 

os dias 24 e 31 de julho e a formalização dos processos até ao dia 13 de setembro de 2019. 

 

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

pelo Doutor João Vasconcelos (Investigador Auxiliar); Doutor Simone Tulumello (Investigador Auxiliar); 

pela Doutora Verónica Policarpo (Investigadora Auxiliar); com base na análise da carta de intenções 

(50%) e do Curriculum Vitae apresentado (50%). 

 

8 – Publicitação dos resultados: os resultados serão publicitados até dia 9 de agosto de 2019, através 

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

todos os candidatos. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm7I-8guWvRUJaKJCIt9rIcQR9p99ckvKKBuQBzRa2deZ7Dw/viewform?usp=sf_link
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9 – Realização da mobilidade: as mobilidades a realizar pelos alunos deverão decorrer no 2º semestre 

do ano letivo 2019/2020. 

 

10 – Pedido de informações: Informações de carácter científico sobre estas candidaturas, poderão ser 
solicitadas por e-mail ao Coordenador Institucional do Programa, Doutor Luís de Sousa 
(luis.sousa@ics.ulisboa.pt), devendo as questões de carácter processual ser dirigidas à responsável 
técnica, Dra. Cláudia Andrade (Erasmus.candidaturas@ics.ulisboa.pt).  
 

 
Lisboa, 23 de julho de 2019 
 
 

 
 
 
 O Presidente da Comissão de Estudos Pós-Graduados 
 
 
 
 
 
                        
 
                        Doutor João Vasconcelos 
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