
ANEXO 2 

Modelo de contrato de Bolsa 

 

CONTRATO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

Entre o Centro de Estudos Sociais (CES), com sede no Colégio de S. Jerónimo, apartado 3087, 3001-401 

Coimbra, contribuinte fiscal nº 500 825 840, como primeiro outorgante, neste ato representado pelo/a 

Diretor/a Executivo/a, xxxxxxxx, portador/a do Cartão de Cidadão nº xxxxxxxx, e pelo/a Coordenador/a do 

Projeto, xxxxxxxx, Cartão de Cidadão número xxxxxxx, no âmbito do qual a bolsa é atribuída, 

e 

xxxxxxx, portador/a do Cartão de Cidadão nº xxxxxxx, contribuinte fiscal nº xxxxxxx, Licenciado/a / Mestre 

em xxxxxxx pela Universidade de xxxxxxx, residente em xxxxxxx, como segundo/a outorgante,  

considerando que,  

Encontram-se cumpridos os requisitos de candidatura previstos para a concessão da bolsa no âmbito do 

concurso ____________ (identificação do concurso / referência do aviso de abertura do concurso), o processo 

de avaliação dos candidatos e divulgação dos resultados foi concluído e a documentação exigível foi 

rececionada. 

é celebrado de boa-fé, e reciprocamente aceite, o presente contrato de bolsa, ao abrigo do Estatuto do 

Bolseiro de Investigação, e subsequentes alterações, e do Regulamento de Bolsas de Investigação do Centro 

de Estudos Sociais, nos termos seguintes: 

1. O Centro de Estudos Sociais compromete-se a conceder ao Segundo Outorgante uma bolsa 

____________________ (tipo de bolsa e referência do aviso de abertura do concurso), com início em 

________ (data de início da bolsa), pelo período de ____ meses, renovável por iguais ou diferentes períodos, 

até ao final do projeto, dependendo das necessidades científicas e da disponibilidade financeira. 

2. A Bolsa é concedida ao/à segundo/a outorgante no âmbito do Projeto de Investigação intitulado 

“xxxxxxx”, financiado pela xxxxxxx. no âmbito do projeto ________(tipologia do projeto) / unidade de I&D 

com a referência _______ (referência do projeto ou unidade) e com o título 

______________________________________________________(título) 

3. O/A segundo/a outorgante declara ter tomado conhecimento do Estatuto do Bolseiro de Investigação 

Científica, Lei nº 40/2004 de 18 de agosto, e sucessivas alterações, bem como do Regulamento de Bolsas de 

Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e Regulamento de Bolsas de Investigação do Centro 

de Estudos Sociais. 

4. O/A segunda outorgante declara igualmente ter tomado conhecimento dos documentos que regem a 

relação do CES e equipa do projeto com os seus financiadores, nomeadamente, XXX. 

5. O plano de atividades a desenvolver pelo/a bolseiro/aa é parte integrante deste contrato. 



6. O/A segunda outorgante compromete-se a realizar o plano de atividades sob a coordenação de xxxxxxx, 

nas instalações do Centro de Estudos Sociais, ou em qualquer outro local, sempre que as tarefas a executar 

assim o exijam. 

7. O/A segunda outorgante compromete-se a não transferir e a guardar sigilo em relação aos dados, 

documentos, ou outro tipo de informação de que venha a ter conhecimento e acesso no decurso do projeto, 

incluindo a que tenha sido recolhida e/ou tratada por si próprio/a ou por outros membros da equipa de 

investigação no âmbito das atividades que desenvolverá no quadro do projeto suprarreferido. Este dever de 

confidencialidade não se aplica ao desenvolvimento regular do trabalho no âmbito do projeto, 

nomeadamente à disseminação de resultados nos meios de divulgação científica e académica (e.g. artigos, 

comunicações, livros, teses, etc.), onde fica obrigado/a a fazer referência ao projeto em todas as publicações 

ou comunicações públicas, com o conhecimento do/a coordenador/a. 

8. O/A segunda outorgante declara ainda estar consciente que, terminado o vínculo contratual, terá que 

solicitar, previamente e por escrito, ao/à Investigador/a Responsável e/ou aos órgãos competentes do 

Centro de Estudos Sociais autorização para a utilização e divulgação de quaisquer elementos, dados e/ou 

conclusões de investigação obtidos no âmbito do Projeto e ainda não publicados, e os termos em que o possa 

fazer. 

9. O/A segundo/a outorgante beneficia de um seguro de acidentes pessoais durante o período de 

concessão da Bolsa do presente contrato, de cujas condições toma conhecimento. 

10. O/A segunda outorgante beneficia, quando aplicável, de descontos para o Seguro Social Voluntário, nos 

termos do Artigo 10º do Estatuto do Bolseiro de Investigação. 

11. O montante do subsídio mensal de manutenção da bolsa é de xxxxxxx euros de acordo com o 

estabelecido pelo Regulamento de Bolsas do CES, e publicado em edital. 

12. [condicional] Quando aplicável, acrescem, ainda, as seguintes componentes de bolsa 

__________________________ (especificar as componentes aplicáveis nos termos em que figuram no 

Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT). 

Coimbra, dia de mês de ano 

O primeiro Outorgante            O/A segundo/a Outorgante 

xxxxxxx             xxxxxxx 

Diretor/a Executivo/a             O/A Bolseiro/a 

 

xxxxxxx  

Investigador/a Responsável 


