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Regulamento de Bolsas de 
Investigação Científica – ANEXO 1 

 

 

 

Bolsas de Investigação Científica do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) 

 

Tipo de Bolsa Destinatários 

Valor 
mensal da 
Bolsa em 

2010 (1) 
Duração 

máxima (2) 
     

Bolsa de 
Cientista 
Convidado 

BCC 

Professores de ensino superior ou investigadores, 
residentes estrangeiro, com currículo científico de 
mérito reconhecidamente elevado, que possam 
contribuir significativamente para o início ou 
desenvolvimento de linhas ou actividades de 
investigação ou desenvolvimento tecnológico no IPBeja. 

2650€ 2 anos 

Bolsa de Pós-
doutoramento 

BPD 
Doutorados, preferencialmente aqueles que tenham 
obtido o grau há menos de cinco anos, para realizarem 
trabalhos avançados de investigação no IPBeja. 

1495€ 4 anos 

Bolsa de 
investigação 

BI 

Bacharéis, licenciados ou mestres para 
obterem formação científica em 
projectos de investigação ou outras 
actividades científicas e tecnológicas 
coordenadas total ou parcialmente pelo 
IPBeja. 

Mestre 980€ 

5 anos Licenciado 
ou 
Bacharel 

745€ 

Bolsas de 
técnico de 
investigação 

BTI 

Técnicos, sem grau académico, 
bacharéis ou licenciados, para apoio ao 
funcionamento e à manutenção de 
equipamentos e infra-estruturas 
laboratoriais de carácter científico e a 
outras actividades relevantes para o 
sistema científico e tecnológico 
nacional, para obterem formação 
complementar especializada. 

Licenciado 
ou 
Bacharel 

745€ 

5 anos 

Sem grau 
académico 

565€ 

Bolsas de 
iniciação 
científica 

BIC 

Estudantes do 2º Ciclo do ensino superior, para 
obterem formação científica integrados em projectos de 
investigação em que o IPBeja seja entidade 
coordenadora ou parceira. 

385€ 2 anos 

Bolsas de 
integração na 
investigação 

BII 
Estudantes do 1º Ciclo do ensino superior com bom 
desempenho escolar, inscritos em instituições nacionais 
do ensino superior. 

140€ 3 anos 

Bolsas de 
gestão de 
ciência e 
tecnologia 

BGCT 

Licenciados, mestres ou doutores para 
obterem formação complementar em 
gestão de programas de ciência, 
tecnologia e inovação, ou formação 
superior na observação e monitorização 
do sistema científico e tecnológico ou 
do ensino superior no IPBeja. 

Doutor 
1495€ a 

1995€ 

6 anos Mestre 
980€ a 
1480€ 

Licenciado 
745€ a 
1245€ 

(1) Valores estabelecidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), a actualizar anualmente, fixados no IPBeja 
por Despacho do Presidente do Instituto. 

(2) O período de vigência da bolsa tem sempre que estar incluído no período para o qual a mesma tem assegurada a 
disponibilidade de financiamento. 


