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2019 – 2022
Guião para elaboração do Curriculum Vitae e Carta de Motivação

Guião para elaboração da Carta de Motivação para a frequência do PDSH
Os/as candidatos/as devem apresentar um documento (carta de motivação) que mencione os seguintes aspetos:




Interesse pela frequência e realização do doutoramento no contexto do percurso biográfico
Breve descrição da temática de investigação a desenvolver
Relevância e inovação da temática de investigação a desenvolver na área da Sexualidade Humana

Este documento deve ter um máximo de 10 000 carateres (sem espaços). As referências bibliográficas (citadas no
textos) não contabilizam carateres.
Embora este documento não seja um “projeto de doutoramento”, deve demonstrar possíveis interesses de
investigação, fazendo já alguma articulação com a literatura na área. Trata-se, efetivamente, de uma oportunidade de
se “apresentar” enquanto investigador/a através da escrita.

Guião para elaboração do Curriculum Vitae
I. Identificação
Nome, data de nascimento, morada, telefone, telemóvel, e-mail.

II. Formação académica
Percurso académico no Ensino Superior indicando: graus, áreas de especialização (caso existam), classificação(ões)
final(ais) e ano(s) de conclusão.
Apresentação de documentos comprovativos.

III. Formação complementar
Ações de formação consideradas relevantes para a frequência do Programa Doutoral em Sexualidade Humana com
ordenação cronológica da informação prestada e menção à duração e à entidade promotora.

IV. Experiência profissional
Apresentação do percurso profissional, ordenado cronologicamente.

V. Participação em projetos de intervenção/formação
Especificação dos projetos, quer sejam de intervenção ou de formação (nomeadamente a duração e tipo de
participação (IP, dinamizador/a, formador/a membro da equipa,...)

VI. Publicações
Referência a publicações com indicação da autoria/co-autoria, data, título, tipo de publicação (livro, revista, capítulo
de livro, outros,...), edição (editora, jornal, revista) e número de páginas.

VII. Participação em reuniões científicas com apresentação de comunicação (congressos, colóquios, simpósios)
Menção dos autores, ano, título da comunicação e designação da reunião científica e respetiva entidade organizadora
com ordenação cronológica da informação.

VIII. Participação em projetos de investigação
Especificação dos projetos (duração, financiado ou não financiado) e do tipo de participação (IP, dinamizador,
membro da equipa...)

IX. Outros
Quaisquer outros elementos considerados, pela própria pessoa, como potencialmente relevantes para a candidatura.

