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Procedimento concursal para recrutamento e contratação de investigadores doutorados

Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho e legislação complementar

Responsável Atividades Regras de execução

Unidade de 
Investigação

Direção de Recursos 
Humanos

Direção de Recursos 
Humanos

1. A unidade de investigação envia o formulário ID R13 para 
rh@ist-id.pt e a versão portuguesa e inglesa do edital para 
dl57_editais@ist-id.pt.
Os documentos estão disponíveis em http://ist-id.pt/
documentos/projetos-2020.

3. O Vogal analisa os editais.

6. A Direção de Projetos efetua a reserva e envia à DRH.

7. A DRH envia o formulário e a reserva para despacho do 
Vogal.

Elaborar proposta de abertura do procedimento concursal 
e os editais

Validar os editais

1

2

3

6Direção de Projetos

Vogal

Solicitar reserva

Efetuar reserva

Enviar o processo para despacho da Direção

Vogal

Conselho Científico

Presidente

Direção de Recursos 
Humanos

Candidatos/as

Júri

Direção de Recursos 
Humanos

Júri

Direção de Recursos 
Humanos

Presidente

Direção de Recursos 
Humanos

Direção de Projetos

Direção de Recursos 
Humanos

Despachar e enviar o processo para despacho 
do Conselho Científico

Despachar e enviar o processo para despacho 
do Presidente

Despachar e enviar o processo para a DRH

Publicitar o procedimento concursal

Submeter a candidatura

Analisar as candidaturas, redigir a ata e enviar 
para a DRH

Notificar os/as candidatos/as

Se existirem 
alegações

Se não existirem 
alegações

Analisar as alegações, redigir a ata e enviar 
para a DRH.

Enviar a ata para os/as 
candidatos/as e para o 

Presidente

Homologar a ata

Enviar a ata para o Presidente
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18Solicitar cabimento e documentos para contratação

Efetuar cabimento 19

Candidato/a / 
Unidade de 
Investigação

Entregar documentação 20

Elaborar contrato 21

2. A DRH solicita a reserva do valor dos custos do contrato 
à Direção de Projetos.

8. O Vogal despacha o processo e envia-o para o Conselho 
Científico.

9. O Conselho Científico despacha o processo e envia-o 
para o Presidente.

10. O Presidente despacha o processo e envia-o para a 
DRH.

11. A DRH regista o procedimento na plataforma e 
publicita-o em:
- Portal Eracareers (http://www.eracareers.pt/)
- Página IST-ID (http://ist-id.pt/concursos/emprego-
cientifico-projetos/)
- jornal de expansão nacional.

12. Os candidatos/as submetem a candidatura na 
plataforma (http://ist-id.pt/concursos/emprego-cientifico-
projetos/)

13. O Júri analisa as candidaturas acedendo ao link que a 
DRH envia após a data limite para envio das mesmas, 
redige a ata e envia-a, acompanhada dos anexos em que 
cada membro fundamenta a classificação atribuida aos 
candidatos, à DRH.

14. A DRH notifica os/as candidatos/as para efeito de 
audiência de interessados.

15. Se existirem alegações, o Júri analisa as alegações, 
redige a ata e envia-a à DRH. A DRH envia a ata para o 
Presidente homologar.

16. Se não existirem alegações, a DRH envia a ata para o 
Presidente homologar.

17. O Presidente homologa a ata e envia-a à DRH.

18. A DRH solicita:
- à Unidade de Investigação: anexo ao contrato com a 
descrição detalhadas das tarefas, incluindo as datas de 
início e fim de cada uma delas ;
- à Direção de Projetos: cabimento do valor do contrato; 
- ao/à candidato/a: documentos necessários à contratação 

19. A Direção de Projetos efetua o cabimento e envia à 
DRH.

20. O candidato e a Unidade de Investigação entregam os 
documentos solicitados.

21. A DRH: 
- redige o contrato e recolhe as respetivas assinaturas
- regista no sistema informático

Se os editais 
forem 

validados

Se os editais 
não forem 
validados

Enviar os editais 
para a DRH.

Solicitar as 
alterações

Vogal

Unidade de 
Investigação

Vogal

Alterar e enviar os 
editais

Revalidar os editais

4 5 4. Se o Vogal validar os editais envia-os para a DRH (rh@ist-
id.pt).

5. Se o Vogal não validar os editais, devolve-os à unidade 
investigação para proceder às alterações solicitadas.
A unidade de investigação, após efetuar as alterações, 
envia os editais para a DRH (rh@ist-id.pt) colocando o 
Vogal em C/c (dl57_editais@ist-id.pt) para verificação das 
alterações solicitadas e efetuadas.
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