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111 As Universidades  
de Coimbra e do Porto 
publicaram anúncios de 
concurso para a atribuição 
de bolsas de pós-doutora-
mento, vocacionadas para a 
formação, invocando legis-
lação laboral para a contra-
tação, a termo, de investiga-
dores-doutorados.

À Lusa, a reitoria da 
Universidade do Porto 
considerou “um lapso 
de escrita” a menção ao 
diploma sobre emprego 
científico nos concursos 
de recrutamento de bol-
seiros, assegurando que 
foi “corrigida a redação” 
do anúncio em causa.

O reitor da Universidade 
de Coimbra, João Gabriel 
Silva, sustentou, no entan-
to, que os editais dos con-
cursos que a instituição 
publicou “são inteiramen-
te legais”, e se destinam a 
recém-doutorados.

Justificando a referên-
cia ao decreto-lei que 
regulamenta a contra-
tação, a termo, de inves-
tigadores-doutorados, 
João Gabriel Silva advo-
gou que o diploma “não 
revoga as normas legais 
que permitem a atribui-
ção de bolsas de pós-

doutoramento”, apenas 
“impede, corretamente, 
que doutorados se man-
tenham com uma bolsa 
pós-doc” para lá “de um 
período razoável de for-
mação pós-doutoral”.

Para o Sindicato Nacio-
nal do Ensino Superior, 
está instalada “a con-
fusão”, numa alusão ao 
mesmo decreto-lei, de 
agosto, citado em “dois 
concursos para bolsas”, e 
com o qual a tutela pre-
tende substituir progres-
sivamente as bolsas de 
pós-doutoramento por 
contratos de trabalho, 
mas a prazo.

As bolsas de investi-
gação, como as de pós-
doutoramento, são, por 
definição, subsídios de 
formação, não contra-
tos de trabalho, e a sua 
concessão rege-se pelos 
regulamentos de Bolsas 
de Investigação Cientí-
fica formulados, nome-
adamente,  pelas uni-
versidades com base no 
regulamento de bolsas da 
FCT.

A Universidade de Coim-
bra publicou concursos 
para três bolsas de pós-
doutoramento, com a 

duração de pelo menos 
um ano: uma na área da 
matemática, para o pro-
jeto “FCT/Tubitak 2014 – 
Modelos dinâmicos em 
mecânica dos sólidos e em 
imagiologia”, uma segun-
da na área da engenharia 
e economia, para o proje-
to “PAVENERGY - Soluções 
de Geração de Energia nos 
Pavimentos”, e outra em 
neurociências e biologia 
celular, para um “traba-
lho multidisciplinar no 
âmbito da neurociência 
cognitiva na saúde e na 
doença”.

O reitor, João Gabriel 
Silva, assinalou que a 
instituição pretende, de 
futuro, contratar prefe-
rencialmente investiga-
dores-doutorados por 
meio da legislação de es-
tímulo ao emprego cien-
tífi co, que prevê contratos 
de trabalho até um máxi-
mo de seis anos, mas, para 
isso, necessita de mais 
dinheiro, “de reforçar os 
orçamentos dos projetos 
de investigação”. "Ainda 
não estão disponíveis os 
necessários mecanismos 
complementares de fi-
nanciamento”, alegou à 
agência Lusa.

Contratos a bolseiros 
geram polémica na UC

 


