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REGULAMENTO	PARA	ATRIBUIÇÃO	DE	BOLSAS	A	JOVENS	INVESTIGADORES	

X	CONGRESSO	NACIONAL	DE	GEOLOGIA	

	

No	 âmbito	 do	 X	 Congresso	 Nacional	 de	 Geologia	 (X_CNG),	 a	 Comissão	 Organizadora,	
constituída	por	representantes	da	Sociedade	Geológica	de	Portugal	 (SGP)	e	do	Instituto	de	
Investigação	em	Vulcanologia	e	Avaliação	de	Riscos	(IVAR)	da	Universidade	dos	Açores	(UAc),	
instituem,	com	o	apoio	do	Laboratório	Nacional	de	Energia	e	Geologia	(LNEG),	um	programa	
para	atribuição	de	bolsas	a	jovens	investigadores	na	área	das	Geociências,	que	constitui	um	
incentivo	à	participação	e	apoio	financeiro	à	deslocação	e	estada	no	 local	de	realização	do	
Congresso,	a	cidade	de	Ponta	Delgada,	situada	na	ilha	de	São	Miguel,	da	Região	Autónoma	
dos	Açores	(RAA),	de	acordo	com	o	articulado	seguinte.	

	

Artigo	1.º	-	Objeto	e	finalidade	

São	criadas	25	bolsas	no	valor	de	300	€	(Trezentos	Euros),	para	incentivar	a	participação	de	
jovens	investigadores	na	área	das	Geociências	no	X_CNG,	bem	como	patrocinar	a	deslocação	
e	estada,	excluindo-se,	por	 isso,	estudantes	 /	 residentes	da	 ilha	de	São	Miguel	 /	RAA,	não	
podendo	 a	 mesma	 ser	 utilizada	 na	 dedução	 do	 pagamento	 de	 qualquer	 emolumento	
obrigatório	 como	 sejam	 a	 taxa	 de	 inscrição	 no	 Congresso	 prevista	 no	 respetivo	 portal	
(https://www.skyros-congressos.pt/xcng/index.php),	cursos,	saídas	de	campo,	etc.	

	
Artigo	2.º	-	Condições	para	habilitação	a	bolsa	

1	–	Podem	candidatar-se	todos	os	estudantes	portugueses	que	se	encontram	a	frequentar,	
no	ano	 letivo	2107-2018,	curso	de	Mestrado	ou	de	Doutoramento	em	qualquer	 instituição	
de	 ensino	 superior	 nacional	 ou	 estrangeira,	 bem	 como	 estudantes	 de	 qualquer	
nacionalidade	 que	 se	 encontrem	 a	 frequentar,	 no	mesmo	período,	 curso	 de	Mestrado	 ou	
Doutoramento	em	instituição	de	ensino	superior	portuguesa.	
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2	 –	 São	 também	 elegíveis	 jovens	 investigadores	 que	 tenham	 terminado	 os	 cursos,	 nas	
mesmas	condições	expressas	no	parágrafo	anterior	e	que	tenham	obtido	o	respetivo	grau	no	
ano	letivo	de	2016-2017	ou	2017-2018,	mas	nunca	em	anos	escolares	anteriores.	

3	–	Entende-se	por	 jovem	 investigador,	 todos	os	 candidatos	que,	 cumulativamente	a	uma	
das	 condições	 anteriores,	 tenha	 idade	 não	 superior	 a	 35	 anos,	 à	 data	 de	 realização	 do	
Congresso,	isto	é,	13	de	Julho	de	2018.	

4	 –	 Cada	 candidato	 deve	 apresentar	 candidatura	 até	 à	 data	 limite	 prevista	 no	 portal	 do	
X_CNG,	 relativa	a	 “Envio	de	Resumos	e	Artigos	Curtos”	e	no	cumprimento	do	disposto	no	
Artigo	3º	do	presente	Regulamento;	

5	–	A	cada	candidato	apenas	pode	ser	atribuída	uma	bolsa.	

	
Artigo	3.º	-	Processo	de	candidatura	

1	 -	Cada	candidato	a	bolsa	 terá	de	 cumprir,	 cumulativamente	 com	o	disposto	no	disposto	
nos	artigos	anteriores,	os	seguintes	procedimentos:	

a) Preencher	e	submeter	online	o	 formulário	para	candidatura	a	bolsas,	disponível	no	
portal	do	congresso	(https://www.skyros-congressos.pt/xcng/index.php);	

b) Cópia	da	 seguinte	documentação,	 em	 formato	digital,	 acompanhando	o	 formulário	
referido	na	alínea	anterior:	

• Identificação	pessoal	(cópia	de	Bilhete	de	Identidade	ou	Cartão	de	Cidadão	no	
caso	 de	 cidadão/cidadã	 português(a),	 ou	 Passaporte	 no	 caso	 de	
estrangeiro(a));	

• Comprovativo	 de	 inscrição	 em	 curso	de	Mestrado	ou	Doutoramento	ou,	 no	
caso	de	se	encontrar	abrangido(a)	pelo	§	2.º	do	Art.	2.º,	cópia	do	certificado	
de	obtenção	do	grau	académico;	

• Comprovativo	 de	 IBAN	 (fornecido	 pela	 sua	 entidade	 bancária,	 por	 banca	
electrónica		ou	por	digitalização	de	comprovativo	obtido	em	caixa	ATM)	para	
onde	 pretende	 que	 seja	 transferido	 o	 valor	 da	 bolsa,	 no	 caso	 desta	 ser	
aprovada;	

2	–	A	falta	de	envio	de	algum	dos	comprovativos	acima	referidos	é	condição	para	exclusão	
liminar	da	candidatura,	sem	qualquer	forma	de	recurso,	antes	de	qualquer	avaliação	feita	de	
acordo	com	as	condições	reguladas	no	Art.	4.º.	

3	-	O	formulário	de	candidatura	ficará	disponível	no	portal	do	Congresso	após	a	submissão	
do(s)	resumo(s).	

	
	

Artigo	4.º	-	Avaliação	do	processo	e	classificação	das	candidaturas	
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1	–	As	candidaturas	apresentadas	no	âmbito	do	presente	Regulamento	são	avaliadas	por	um	
Júri,	formado	por:	

a) 	Presidente	da	Comissão	Organizadora	(C.O.)	do	X_CNG,	que	tem	voto	de	qualidade;	
b) Um	vogal	escolhido	de	entre	os	membros	da	Comissão	Organizadora	local;	
c) Um	 vogal	 escolhido	 pelo	 Presidente	 da	 Direção	 da	 SGP,	 de	 entre	 os	 seus	

representantes	na	C.O.;	
d) Um	vogal	escolhido	pela	Direção	do	LNEG	e	comunicado	ao	Presidente	da	C.O.	

§º	 único	 -	 As	 deliberações	 são	 tomadas	 por	maioria	 e	 todos	 os	membros	 do	 júri	 estão	
obrigados,	eticamente,	ao	dever	de	sigilo.	

2	–	Após	o	término	do	prazo	de	apresentação	de	candidaturas	o	Presidente	distribui,	pelos	
restantes	 membros	 do	 júri,	 a	 documentação	 referente	 a	 todas	 as	 candidaturas,	 que	 são	
avaliadas	de	acordo	com	os	critérios	de	elegibilidade	e	seriação	a	seguir	regulados.	

3	 –	 O	 júri,	 através	 do	 seu	 Presidente,	 quando	 entender	 pertinente,	 pode	 solicitar	
esclarecimentos	suplementares	a	candidato/s	para	alguma	clarificação	específica.	

4	–	No	caso	de	o	número	de	candidaturas	exceder	o	número	de	bolsas	abertas	a	concurso	
(25),	 terá	 de	 haver	 uma	 seriação	 de	 todos	 os	 candidatos,	 de	 acordo	 com	 os	 seguintes	
critérios:	

a) 35%	para	“Forma	de	apresentação	das	Comunicações”	(Artigo	Curto	vs.	Resumo),	até	
ao	máximo	de	2	comunicações,	respeitando	as	seguintes	ponderações:	

	 Artigo	curto	 Resumo	
N.º	de	comunic.	aceites	 1	 2	 1	 2	

Ponderação	 0,5	 1,0	 0,3	 0,6	
NOTA:	 os	 valores	 de	 ponderação	 indicados	 referem-se	 a	 trabalhos	 em	 que	 o	
candidato	é	primeiro	autor	e	apresentador	da	comunicação;	no	caso	do(s)	trabalho(s)	
em	 que	 as	 duas	 condições	 não	 se	 verifiquem,	 a	 ponderação	 respetiva	 a	 atribuir	
corresponderá	a	metade	do	indicado	na	tabela.	

b) 35%	para	“Formação	académica”,	com	as	seguintes	ponderações:	
Recém	Doutorado	 Estudante	de	

Doutoramento	
Estudante	de	
Mestrado	

1,0	 0,75	 0,5	
	

c) 30%	 para	 “Idade	 do	 candidato	 (X)”	 à	 data	 do	 Congresso,	 com	 as	 seguintes	
ponderações:	

X	<	26	 26	<=	X	<	30	 X	>=	30	
1,0	 0,75	 0,5	

d) A	classificação	de	cada	candidato	é	obtida	pela	soma	dos	valores	ponderados	obtidos	
em	cada	um	dos	critérios.	

e) Em	 caso	 de	 empate	 na	 ordem	 sequencial,	 o	 desempate	 é	 estabelecido	 pela	
data/hora	 de	 submissão	 da	 candidatura,	 dando-se	 preferência	 a	 quem	 entregou	
primeiro.	
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f) Após	 a	 aplicação	 das	 ponderações,	 não	 existe	 limite	 mínimo	 para	 aprovação	 de	
candidaturas.	

5	–	O	resultado	da	avaliação	é	comunicado	aos	candidatos,	com	a	urgência	possível,	nunca	
ultrapassando	 5	 dias	 após	 o	 prazo	 estabelecido	 para	 a	 “Aceitação	 de	 resumos	 e	 Artigos	
curtos”	publicado	no	sítio	do	Congresso	e	não	é	suscetível	de	recurso.	

6	–	Apesar	do	método	de	seriação	não	conter	qualquer	critério	subjetivo,	no	caso	de	algum	
membro	 do	 júri	 entender	 estar	 em	 situação	 de	 incompatibilidade	 de	 interesses,	 deverá	
comunicá-lo	 ao	 Presidente,	 que	 poderá	 substituir	 o	 declarante	 respeitando	 a	
representatividade	prevista	no	§º	único	do	presente	Artigo.	

	
Artigo	5.º	-	Tramitação	do	processo	

1	-	A	bolsa	é	paga	pela	Organização	do	Congresso,	por	transferência	bancária,	para	o	IBAN	
indicado,	após	o	levantamento	da	documentação	no	Secretariado	do	Congresso	(10	a	13	de	
Julho	de	2018.	

2	–	A	prestação	de	falsas	declarações	ou	documentos	contrafeitos	é	condição	suficiente	para	
a	anulação	liminar	da	candidatura.	

	
Artigo	6.º	-	Disposições	Finais	

Casos	imprevistos	neste	regulamento	são	decididos	pelo	coletivo	do	Júri.	

	

	

Ponta	Delgada,	19	de	janeiro	de	2018	

	

	


