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BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ACONSELHAMENTO FILOSÓFICO PARA PESSOAS E ORGANIZAÇÕES 

 

 

O futuro está na sua mente! 

URL:  

https://www.uatlantica.pt/index.php/course/pos-graduacao-em-aconselhamento-
filosofico-para-pessoas-e-organizacoes  

 

Descrição do Programa da Bolsa 

A Atlântica – Instituto Universitário atribui 2 bolsas de 50% para frequentar o Curso de 
Pós-Graduação em “Aconselhamento Filosófico para Pessoas e Organizações”. 

 

Datas-chave 

17 de maio de 2021 – abertura do concurso. 

31 de maio de 2021 – encerramento do concurso. 

7 a 18 de junho de 2021 – reunião da Comissão de Seleção. 

21 de junho a 2 de julho de 2021 – notificação dos resultados da pré-seleção e 
convocatória das entrevistas online. 

12 a 23 de julho de 2021 – entrevistas online. 

26 a 30 de julho de 2021 – comunicação dos resultados de seleção. 
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Bolsa de Pós-Graduação 

- Call 2021 – 

 

A Atlântica – Instituto Universitário, acredita que a investigação, a mobilidade e a 
qualificação profissional são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, e está 
a oferecer 2 bolsas de 50% para realizar estudos de pós-graduação no curso 
“Aconselhamento Filosófico para Pessoas e Organizações”. 

 

1. Call  

 

1.1. A Atlântica – Instituto Universitário está a oferecer 2 bolsas para estudo de pós-
graduação no curso de “Aconselhamento Filosófico para Pessoas e Organizações”. 

1.2. A bolsa é apenas para este curso de pós-graduação. 

1.3. O concurso aceita candidatos de todas as áreas e níveis de formação e destina-se a 
todos os indivíduos que pretendam prosseguir estudos de pós-graduação.  

1.4. O início da bolsa coincidirá com o início do programa de estudos. 

1.5. A bolsa será concedida pelo tempo de duração do curso de pós-graduação em 
“Aconselhamento Filosófico para Pessoas e Organizações”. 

1.6. Esta bolsa destina-se a candidatos altamente motivados para a área do curso.  

1.7.O convite à apresentação de candidaturas será aberto no dia 17 de maio de 2021 e 
encerrará a 31 de maio de 2021 às 16h00 (hora de Portugal continental). 

 

2. Valor da Bolsa 

 

2.1. A bolsa cobre 50% das propinas do curso. 

 

3. Requisitos para Candidatos 

 

3.1. Nacionalidade. Os candidatos podem ter qualquer nacionalidade, desde 
que dominem o idioma português e inglês. 

3.2. Estudos realizados. Todos os indivíduos que obtiveram todos os créditos 
para um grau de ensino superior (licenciatura, mestrado ou doutoramento) 
podem candidatar-se a esta bolsa. (Nota: profissionais com CV relevante, 
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também poderão candidatar-se, embora sujeitos a aprovação pela Comissão 
Científica) 

3.3. Proficiência em língua. Os candidatos devem documentar a sua proficiência no 
idioma português, submetendo um certificado. 

3.4. Carta de motivação: O candidato deve argumentar o seu interesse no curso e 
demonstrar a sua utilidade para a vida pessoal e profissional. Pode também fazer 
referência à atual condição de empregabilidade. 

 

4. Candidatura e documentação 

 

4.1. Os candidatos devem inscrever-se através do formulário de inscrição online 
disponível na secção “Bolsa” do website da Pós-Graduação1. Neste formulário, as 
diferentes secções do formulário de inscrição especificam claramente todas as 
informações e documentação que devem ser fornecidas para preencher uma inscrição 
para este programa de bolsa. A inscrição deve ser preenchida inteiramente em 
português.  

4.2. Usando o formulário de inscrição, os candidatos devem cumprir as formalidades 
para obter, antes do prazo de inscrição, pelo menos 3 cartas de referência de 
professores universitários ou outras pessoas relevantes com quem eles tiveram 
contacto académico ou profissional. É aconselhável que os candidatos entrem em 
contacto com essas pessoas, para que saibam que a Atlântica – Instituto Universitário 
os contactará através de um procedimento online. As cartas de referência devem ser 
redigidas em português. Essas cartas de referência são confidenciais. Em nenhuma 
hipótese a Atlântica – Instituto Universitário dará acesso aos seus conteúdos, 
independentemente do resultado final do processo de seleção para este programa de 
bolsa. 

4.3. Entre outros documentos, os candidatos devem anexar à candidatura em formato 
PDF: 

4.3.1. O certificado académico dos estudos realizados de conter: o nome e sobrenome 
do aluno, a universidade, os estudos realizados e todas as disciplinas e pontuações. O 
total de créditos do curso e os créditos obtidos.  

4.3.2. Caso os estudos tenham sido realizados num país que não pertença ao Espaço 
Europeu de Ensino Superior, é necessário o reconhecimento oficial ou declaração de 
equivalência a um grau e nível académico oficial, emitido por instituição oficial 
correspondente em Portugal.  

 
1 Website: https://www.uatlantica.pt/index.php/course/pos-graduacao-em-aconselhamento-filosofico-para-
pessoas-e-organizacoes/  
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4.4. O CV deverá ser organizado de acordo com a estrutura referida nos Critérios de 
Seleção. 

4.5. Os candidatos que assim o desejem, podem incluir na candidatura até 5 links para 
conteúdos online com os seus trabalhos ou portefólio. 

 

5. Processo de Seleção 

 

A avaliação e seleção das candidaturas serão realizadas tendo em consideração as 
recomendações da European Science Foundation. Os membros da Comissão de Seleção 
escolhem os melhores candidatos de acordo com os critérios de seleção.  

5.1. O processo é composto de três partes: a. Triagem de elegibilidade: todas as 
inscrições recebidas são examinadas e as inscrições que não atenderem aos critérios 
publicados nas regras da convocatória serão rejeitadas. Caso a candidatura não cumpra 
os requisitos formais do concurso, a Atlântica – Instituto Universitário enviará uma 
notificação por e-mail especificando o motivo da sua rejeição. b. Avaliação remota (pré-
seleção): cada uma das candidaturas elegíveis é enviada a uma banca avaliadora 
composta por três professores/investigadores, com larga experiência na área da 
candidatura e significativa lista de publicações e/ou contribuições na área. As 5 
inscrições que receberem a maior pontuação passarão para a próxima fase. A Atlântica 
– Instituto Universitário notificará por email todo os candidatos que foram e que não 
foram selecionados. c. Avaliação final (seleção): os candidatos cujas candidaturas 
tenham obtido as 5 melhores classificações serão convocados para entrevista. As 
entrevistas serão realizadas online na semana de 12 a 23 de julho de 2021. As entrevistas 
serão conduzidas totalmente em português. A Atlântica – Instituto Universitário 
notificará os candidatos entrevistados do resultado do processo, por correio eletrónico, 
na semana de 26 a 30 de julho de 2021. As datas previstas para as entrevistas de seleção 
ou para a comunicação dos resultados podem variar por motivos de organização. 

5.2 Os critérios de classificação que regem o processo de seleção podem ser consultados 
na secção de “Bolsa” no website da Pós-Graduação.  

 

6. Resolução do Programa 

 

6.1. A lista final dos candidatos escolhidos como bolseiros, bem como os candidatos da 
lista de reserva, será publicada, com os respetivos nomes e apelidos, no website do 
curso de Pós-Graduação da Atlântica – Instituto Universitário na semana de 26 a 30 de 
julho de 2021.  

6.2. Em caso de recusa de bolsas, as mesmas serão oferecidas aos candidatos inscritos 
na lista de reserva, de acordo com a ordem estabelecida em cada caso.  
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6.3. A lista final de ordenação não pode ser objeto de reclamação. O candidato obterá o 
resultado numérico da avaliação, sem observações adicionais.  

6.4 A Atlântica – Instituto Universitário reserva-se o direito de não conceder todas as 
bolsas disponíveis, se assim for proposto pela Comissão de Seleção.   

6.5. Para serem admitidos como bolseiros, os candidatos devem ser admitidos no 
programa de estudos para o qual se candidataram. Caso contrário, perderão o direito à 
bolsa. 

 
7. Incompatibilidades 

 

7.1. Não é permitida a acumulação de Bolsas. 

7.2. Se um candidato não puder comparecer à entrevista final para a qual foi convocado, 
deverá avisar com antecedência para que a Atlântica – Instituto Universitário possa 
oferecer a vaga a outro candidato. Caso contrário, não poderão candidatar-se a outras 
bolsas na Atlântica – Instituto Universitário. 

7.3. Os candidatos não podem, em caso algum, contactar os peritos que participem ou 
tenham participado nos processos de seleção do presente concurso para lhes solicitar 
informações sobre o estado da sua candidatura ou qualquer outro aspeto relacionado 
com o processo de seleção. Caso isso ocorra, o candidato será desclassificado deste e 
de futuros processos seletivos.  

 
8. Gestão da Bolsa e Obrigação dos Bolseiros 

 

8.1 A gestão da bolsa pertence à Atlântica – Instituto Universitário.  

8.2. A pedido da Atlântica – Instituto Universitário, os candidatos selecionados devem 
comprovar, através de documentos originais ou fotocópias autenticadas, os arquivos 
anexados às suas candidaturas. Da mesma forma, a Atlântica – Instituto Universitário 
pode solicitar-lhes os certificados originais que comprovem todas as informações 
mencionadas na sua candidatura.   

8.3. Os bolseiros comprometem-se a concluir o curso de pós-graduação coberto pela 
bolsa.  

 
9. Política de Privacidade e Proteção de Dados 

 

9.1. A Atlântica – Instituto Universitário cumpre integralmente a legislação em vigor em 
matéria de proteção de dados pessoais.  
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9.2. Todos os dados pessoais relativos aos candidatos a bolsa serão tratados pela 
Atlântica – Instituto Universitário como entidade responsável pelo tratamento dos 
dados para a gestão da candidatura, serviço ou consulta; para enviar-lhes informações - 
também por meio eletrónico - sobre atividades semelhantes; cumprir as obrigações 
legais a que está sujeita; e, se o candidato assim o desejar, enviar-lhe comunicados - 
inclusive eletrónicos - sobre outras atividades por ele oferecidas e adequadas ao seu 
perfil.  

9.3. Os candidatos a bolsa aceitam o tratamento dos seus dados pessoais aquando do 
preenchimento da sua candidatura online, utilizando o formulário de candidatura online 
da secção “Bolsa” do website do curso de Pós-Graduação da Atlântica – Instituto 
Universitário. 

9,4. Os candidatos podem exercer os seus direitos na gestão do tratamento de dados, 
enviando uma carta ao Responsável pela Proteção de Dados da Atlântica – Instituto 
Universitário para o endereço: geral@uatlantica.pt.  

 
10. Outras observações 

 

10.1. Todos os prazos e horários incluídos nestas regras são no horário de Portugal 
continental.  

10.2. A apresentação da candidatura a esta bolsa implica a aceitação expressa por todos 
os candidatos do presente Regulamento, bem como dos critérios e decisões que a 
Atlântica – Instituto Universitário venha a tomar quanto à interpretação dos requisitos 
e termos/condições nele contidos. 

10.3. A deteção de qualquer não conformidade com essas regras, independentemente 
de quando isso ocorrer e do status em que a inscrição se encontra no processo de 
seleção ou concessão da bolsa, resultará no cancelamento automático da inscrição ou 
da bolsa. 

 

Lisboa, 05 de maio de 2021. 

 

A Comissão de Seleção, 

 

Jorge Humberto Dias 

Tiago Pita 

José Barrientos 


