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Aviso de Abertura do Concurso para Atribuição de Bolsas de Formação
Avançada Abril 2015
A ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação,
abre concurso para financiamento de Bolsas Individuais - Bolsas de Pós-Doutoramento (BPD),
Bolsas de Doutoramento (BD), Bolsas de Doutoramento em Empresas (BDE) - e para Bolsas
no âmbito de Programas de Doutoramento - BD, BDE e Bolsas de investigação (BI).

Áreas cientificas a concurso
O concurso de bolsas apoia os melhores investigadores que pretendam desenvolver projetos
de I&D para obtenção do grau de Doutoramento ou que pretendam prosseguir investigação
pós-doutoral, em unidades de investigação nacionais ou estrangeiras, em qualquer área do
conhecimento.

Requisitos gerais
Podem candidatar-se ao presente concurso: Cidadãos nacionais ou os cidadãos de outros
estados membros da União Europeia; Cidadãos de estados terceiros, detentores de título de
residência válido ou beneficiários do estatuto de residente de longa duração;
FINANCIAMENTOAs bolsas atribuídas no âmbito do presente concurso serão financiadas no
âmbito do Eixo 9, Objetivo Temático 10 – Investir em Competências, Educação e
Aprendizagem ao Longo da Vida, através da Prioridade de Investimento - 10.c.ii Melhoria da
qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente e do acesso ao mesmo, a fim de
aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para grupos
desfavorecidos financiadas através do programa Madeira 14-20.
PERÍODO
DE APRESENTAC?A?O DE CANDIDATURAS
O concurso está aberto entre o dia 21 de abril de 2015 até às 23h59 (hora da Região
Autónoma da Madeira) do dia 22 de maio de 2015.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Consulte aqui o anúncio completo e obtenha aqui todas as
informações adicionais através da consulta dos regulamentos.
Os pedidos de informação/ esclarecimento relativos a candidaturas a bolsas de formação
avançada devem ser efectuados para o seguinte endereço eletrónico: bolsas@arditi.pt .
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