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Perguntas Frequentes

A consulta deste documento não dispensa a consulta do Regulamento  
do Concurso, que estabelece de forma imperativa as regras e procedimentos 
deste Concurso.

1)  Processo de Candidatura

• Como posso candidatar-me a uma bolsa?
• Até quando me posso candidatar?
• Que documentos preciso de apresentar?
• O que devo ter em atenção na preparação da candidatura?
• Como dirigir questões à Fundação C. Gulbenkian?

2)  Processo de Seleção

• Quem avalia e seleciona os candidatos?
• Quando serão conhecidos os resultados do Concurso?
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1)  Processo de Candidatura

Como posso candidatar-me a uma bolsa?

a)  Para aceder ao formulário terá de criar primeiro uma conta  
em gulbenkian.pt e clicar no ícone rodeado a amarelo  
na imagem abaixo. 

b)  Selecione “Registar”.

c)  Preencha os seguintes campos: 

d)  Importante! Para poder acompanhar futuramente o seu processo,  
guarde os seus dados de Login.

d)  Se já tem conta faça Login e aceda ao formulário online. 

a)

b)

c)
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Até quando me posso candidatar?

As candidaturas estão abertas de 01 de junho a 22 de julho de 2022, até às 17h 
(hora de Lisboa). Não serão aceites candidaturas após este período.

Que documentos preciso de apresentar?

Os documentos obrigatórios para a candidatura constam do Ponto 4.2 do 
Regulamento.

O que devo ter em atenção na preparação da candidatura?

a) Planear e completar o processo de candidatura o mais cedo possível;

b) Ler atentamente as indicações fornecidas neste documento e no 
Regulamento do concurso. A generalidade das questões ou dúvidas 
estão esclarecidas nestes documentos, pelo que recomendamos a sua 
consulta antes de contactar a FCG;

c)	 Verificar	se	o	aspeto	do	texto,	depois	de	introduzido	no	formulário,	
corresponde ao pretendido;

d) O preenchimento dos campos, para cada secção, deve ser feito, 
preferencialmente, por ordem sequencial;

e)	 Sempre	que	possível,	atribuir	aos	ficheiros	anexados	nomes	
autoexplicativos do seu conteúdo (como por exemplo, ‘Plano de 
trabalho’),	evitando	nomes	genéricos.	Não	utilize	acentos,	espaços	
nem caracteres especiais;

f) Caso submeta a candidatura e decida, posteriormente, alterá-la, 
garanta	que	volta	a	proceder	à	sua	submissão	até	ao	prazo	limite	para	
apresentação de candidaturas. Em caso de envio de mais do que uma 
candidatura, será apenas considerada pela FCG a última candidatura a 
ser submetida;

g) Avisar as pessoas que indicou para enviarem cartas de recomendação 
que as devem submeter até às 17h (hora de Lisboa), de 29 de julho de 
2022. A FCG não dá informações sobre a receção das cartas, pelo que 
deve contactar diretamente as pessoas que indicou para saber se já as 
enviaram;

h) Antes da submissão, reler todos os campos do formulário de 
candidatura	e	rever	todos	os	documentos	anexados,	para	confirmar	
que toda informação incluída está em conformidade com o pretendido, 
possibilitando	ainda	a	identificação	e	retificação	de	eventuais	lapsos	
como, por exemplo, a submissão de um documento errado;

i)	 Evitar	a	submissão	da	candidatura	próximo	do	prazo	limite	
estabelecido para apresentação de candidaturas.



Como dirigir questões à Fundação C. Gulbenkian?

Questões relacionadas com a candidatura, com o formulário ou com o seu 
preenchimento devem ser dirigidas à Fundação através do endereço:  
bolsas-palopetimorleste@gulbenkian.pt	identificando	sempre	no	assunto	 
a referência ao “Concurso Bolsas PAT Angola 2022”. 

A Fundação não poderá garantir resposta atempada a pedidos de 
esclarecimento	enviados	nos	2	dias	úteis	antes	do	fim	do	prazo	de	submissão	
de candidaturas. Recomendamos que, antes de contactar a Fundação, 
leia cuidadosamente todos os documentos relacionados com o Concurso, 
disponíveis em gulbenkian.pt

2)  Processo de Seleção

Quem avalia e seleciona os candidatos?

A análise dos candidatos é feita por um júri constituído por especialistas  
de cada uma das áreas elegíveis. 

Quando serão conhecidos os resultados do Concurso?

Os	resultados	serão	comunicados	aos(às)	candidatos(as)	no	prazo	máximo	
de 60 dias após o encerramento do concurso. A decisão será divulgada na 
mesma plataforma usada para o processo de candidatura. Não haverá qualquer 
recurso da decisão.

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de Berna, 45-A 
1067-001 Lisboa

Horário
Dias úteis das 9h00 às 17h30

Contactos
bolsas-palopetimorleste@gulbenkian.pt

GULBENKIAN.PT

mailto:bolsas-palopetimorleste%40gulbenkian.pt%20?subject=
http://gulbenkian.pt 

