
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO

 

O responsável pelo projeto/ unidade de investigação/ centro de custo solicita a contratação do candidato. 
Envia o formulário B2, B7 e os restantes documentos para bolsas@drh.tecnico.ulisboa.pt.

Bolsas cabimentadas pela UE 10 Bolsas cabimentadas pela UE 20 Bolsas cabimentadas pelas UE 36, 38, 40, 64, 66 ou 70

O NNDB solicita o número de compromisso ao NEO. O NNDB solicita cabimento definitivo ao NPC, NPCS ou NPN.
Solicita cabimento definitivo ao NPC, caso a bolsa seja financiada 

por um projeto comunitário.
Nos restantes casos o formulário B7 deverá ser enviado já 

cabimentado pela respetiva contabilidade autónoma.

O NEO receciona o pedido, atribui o número de 
compromisso e devolve o pedido ao NNDB.

O NNDB receciona o número de compromisso e remete o 
processo para despacho do Conselho Científico e do 

Conselho de Gestão.

O CC  homologa a ata.* *Competência subdelegada no Presidente da Unidade 

de Investigação Própria (UIP) do IST quando o  plano 
de atividades seja desenvolvido nesta.
Neste caso, aquando:
- do envio do pedido de contratação, o despacho do 
Presidente da UIP deverá constar no formulário B2.

O NEO receciona o pedido, atribui o número 
de compromisso e devolve o pedido ao NNDB.

O NNDB receciona o cabimento definitivo e o 
número de compromisso e e remete o processo 

para despacho do Conselho Científico e do 
Conselho de Gestão.

O NPC, NPCS ou NPN receciona o pedido, cabimenta 
definitivamente no orçamento do projeto e solicita o número 

de compromisso ao NEO.

O NPC receciona o pedido, cabimenta 
definitivamente no orçamento do projeto e solicita 

número de compromisso ao NEO.

Bolsas financiadas 
por projeto 
comunitário

Bolsas financiadas 
por projeto não 

comunitário

O NNDB:
- solicita, via email, a comparência do candidato selecionado, na DRH, a fim 

de assinar o contrato.
- regista a contratação no Giaf.

- inclui o bolseiro nas listas enviadas ao NEO e à AP.
- inclui o bolseiro na apólice do seguro de acidentes pessoais.
- digitaliza o processo e arquiva-o na pasta partilhada da DRH.
- envia o processo em suporte de papel ao NAD para arquivo.

Despacha o processo.
Assina o contrato.

Projetos financiados pela ADI Projetos financiados pela FCT

O NNDB envia pdf do 
processo à respetiva 

entidade financiadora.

INFORMAÇÃO
O procedimento de renovação ou prorrogação de bolsa é igual ao da contratação.
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