Exmo Senhor Professor/Investigador
Relembramos que a submissão das candidaturas ao concurso de 2009 da FCT/MCTES termina às 17h00
(hora de Lisboa) do próximo dia 16 de Dezembro de 2009.
Findo esse prazo, e de acordo com o estipulado na alínea 4 do artigo 5º do regulamento do concurso “ No
prazo máximo de 10 dias úteis após o encerramento do concurso, terá de ser submetida, no sítio da
FCT na internet, a digitalização de uma Declaração de Compromisso, de acordo com o modelo
disponibilizado por aquela instituição. O original deste documento pode vir a ser solicitado pela FCT
posteriormente”, deverão ser entregues na Fundação da Faculdade (FFCT) os seguintes
documentos, tendo em conta a natureza da submissão:
I- FFCT- Instituição Proponente

•

Declaração de compromisso da Instituição Proponente a assinar e rubricar pelo Presidente do
Conselho de Administração (A Fundação da Faculdade deverá figurar como instituição
proponente).

•
•

Cópia das restantes declarações (para arquivo da FFCT).
Cópia do resumo do projecto, orçamento e equipa de investigação (para arquivo da FFCT).

II- FFCT- Instituição Participante

•

Declaração de compromisso da Instituição Parceira a assinar e rubricar pelo Presidente do
Conselho de Administração ( A Fundação da Faculdade deverá figurar como instituição
participante).

•

Cópia do resumo do projecto, orçamento e equipa de investigação (para arquivo da FFCT).

Após assinatura do Senhor Presidente serão remetidos aos Docentes e Investigadores por protocolo
interno os seguintes documentos:
I- FFCT- Instituição Proponente

•

Original da declaração de compromisso assinada e rubricada pelo Senhor Presidente do
Conselho de Administração.

As declarações deverão ser digitalizadas e submetidas no sítio da FCT/MCTES pelos
Docentes/Investigadores.
Alertamos para a necessidade do documento original ficar na posse do Docente/Investigador, uma
vez que tal como acima mencionado, o mesmo poderá vir a ser solicitado pela FCT/MCTES.
II- FFCT- Instituição Parceira

•

Original da declaração de compromisso assinada e rubricada pelo Senhor Presidente do Conselho
de Administração.

Estes documentos serão enviados pelo Docente/Investigador à Instituição Proponente do projecto.
Nota: Dado que o período de recolha de assinaturas coincidirá com os feriados inerentes à quadra
natalícia, solicita-se aos Senhores Professores/Investigadores que sejam remetidas as declarações
à FFCT, logo que a candidatura seja submetida.

