MINUTA DECLARAÇÃO DE HONRA
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

Eu, [nome], portador do cartão de identificação civil/passaporte/visto/título de residência n.º [XXXXXX],
candidato(a) à vaga publicitada pelo Itecons – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para
a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade para atribuição de uma bolsa [tipo de bolsa], no âmbito
do projeto de I&D [nome e referência do projeto], publicada no portal Euraxess, com a referência [ref. Edital],
declaro sob compromisso de honra que conclui o grau académico de [grau académico], obrigatório para a
tipologia de bolsa a concurso, designadamente o curso [designação], pela [Universidade conferente de grau],
na data [XX/XX/XXXX]1, com média final de [XX] valores.
Na impossibilidade de apresentar o comprovativo das habilitações até ao final do prazo de candidatura,
declaro que me comprometo a apresentar o referido certificado 2 até à data de celebração do contrato de
bolsa, no caso de ser selecionado para a vaga a concurso.
Por ser verdade, vai a presente declaração ser por mim datada e assinada.

[Localidade], [data].
__________________________
[Nome]

1

A data tem obrigatoriamente de ser anterior à data de candidatura.

2

Caso exista divergência entre a informação constante da presente declaração e a documentação entregue para efeitos de
contratualização de bolsa, apenas será considerada a informação constante nesta última.
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DRAFT OF THE DECLARATION OF HONOR
ACADEMIC HABILITATIONS

[name], holder of the civil identification/passport/visa/residence card number [XXXXXX], applicant to the
research fellowship vacancy published by Itecons – Institute for Research and Technological Development for
Construction, Energy, Environment and Sustainability, under the I&D project [title and reference], published in
the Euraxess portal, reference [tender reference], hereby declares to have the degree, that is mandatory for
the type of tender, on [name of the course], concluded in the University of [name of the University], on the
[XX/XX/XXXX]1, with the final grade of [XX].
I have submitted my diploma for recognition in the University of [name of the University], according to the
Decree-Law nº 66/2018 of August 16th2, concluded in the [XX/XX/XXXX], with the final grade of [XX].
I further declare that I undertake to present proof of my diploma recognition 3 obtained under the Portuguese
Law, until the date of the formalization of the contract, in case of being selected for the vacancy in this
competition.
As this is true, this declaration will be dated and signed by me.

[Place], [date].
__________________________
[Name]

1

The date must be prior to the application date.

2

See DGES website (Degree and Diploma Recognition - https://www.dges.gov.pt/en/pagina/degree-and-diploma-recognition?plid=1536).

3

If there is any discrepancy between the information contained in this statement and the documentation of diploma recognition, only the
information contained in the latter will be considered.
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MINUTA DECLARAÇÃO DE HONRA
EXCLUSIVIDADE

Eu, [nome], portador do cartão de identificação civil/passaporte/visto/título de residência n.º [XXXXXX],
candidato(a) à vaga publicitada pelo Itecons – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para
a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade para atribuição de uma bolsa [tipo de bolsa], no âmbito
do projeto de I&D [nome e referência do projeto], publicada no portal Euraxess, com a referência [ref. Edital],
declaro sob compromisso de honra que desempenharei as funções de bolseiro em regime de exclusividade,
nos termos estabelecidos na Lei 40/2004, na sua redação atualizada (estatuto do Bolseiro de Investigação
Científica FCT), bem como nos termos do Regulamento nº 950/2019, de 16 de dezembro da Fundação para
a Ciência e Tecnologia (FCT), I. P.; e do Regulamento de Bolsas de Investigação do Itecons.

[Localidade], [data].
__________________________
[Nome]
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DRAFT OF THE DECLARATION OF HONOR
EXCLUSIVITY

[name], holder of the civil identification/passport/visa/residence card number [XXXXXX], applicant to the
research fellowship vacancy published by Itecons – Institute for Research and Technological Development for
Construction, Energy, Environment and Sustainability, under the I&D project [title and reference], published in
the Euraxess portal, reference [tender reference], hereby declares to exercise the functions of an exclusive
dedication regime, according Law 40/2004, of August 18th, in its updated wording (FCT Scientific Research
Scholarships Regulation); FCT Regulation No. 950/2019, of December 16th and Itecons Research Scholarship
Regulations.

[Place], [date].
__________________________
[Name]
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