EDITAL 2021/2022
Sob proposta da Comissão Diretiva do Programa Interuniversitário de
Doutoramento em História: Mudança e Continuidade num Mundo
Global (PIUDHist), que resulta da parceria entre a Faculdade de Letras e o Instituto de
Ciências Sociais (ambos da Universidade de Lisboa), o ISCTE – Instituto Universitário de
Lisboa, a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade de Évora, aprovado e
registado pela Direcção Geral do Ensino Superior (R/B-Cr264/2008), com publicação no
Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 12 de agosto de 2014, procede-se à publicação
do Edital relativo à abertura do processo de admissão no ano lectivo de 2021/2022:

XIII Edição do Programa Interuniversitário de Doutoramento em História PIUDHist
Ano lectivo 2021/2022
1. Número de Vagas
1.1. 15 vagas
2. Requisitos de admissão
2.1. São admitidos como candidatos à inscrição:
a) os titulares de grau de mestre ou equivalente legal na área de História ou de
qualquer outra área das Ciências Sociais e Humanas, dando-se preferência aos
candidatos com experiência de investigação em História.
b) A título excepcional, os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal, desde
que sejam detentores de um currículo escolar ou científico especialmente
relevante e que apresentem cartas de recomendação que demonstrem a sua
capacidade para a realização deste ciclo de estudos doutorais.
3. Processo de candidatura
3.1. Apresentação das candidaturas: Online em
https://fenix.letras.ulisboa.pt/accountCreation#!accountCreation/_qcheck=df6f59085c
4fa9047301b9c41fe08b798732f974
Mais informações através do site:
http://piudhist.ics.ul.pt/pt/
3.2. A candidatura deve ser instruída com os seguintes elementos:


Curriculum Vitae



Certificado de Habilitação de Grau de Licenciatura e de Mestrado



Cópia do documento de identificação



Fotografia



Carta de motivação apontando as razões para a escolha do PIUDHIST



Apresentação geral do pré-projecto de doutoramento (título e objectivos, até 1000
palavras)



Tese de mestrado e, se aplicável, outra publicação relevante, em pdf



Duas cartas de recomendação

4. Critérios de Selecção e Seriação
4.1. Os candidatos são seriados de acordo com a pontuação obtida no processo de
selecção, baseada no mérito individual. Consideram-se os seguintes critérios:


Classificação de licenciatura: 10%



Classificação de mestrado: 25%



Experiência e capacidade para desenvolver investigação avançada: 35%



Carta de motivação, entrevista e pré-projecto de doutoramento: 30%

4.2. A decisão final da seriação das candidaturas será comunicada até uma semana
após a data de encerramento do prazo de candidatura.
4.3. Os candidatos são seriados pela Comissão Directiva do Programa de Doutoramento.
5. Prazos
5.1.

Candidaturas:
12 de Abril a 16 de Julho de 2021 (1ª fase)
2 de Agosto a 3 de Setembro de 2021 (2ª fase)

5.2. Matrícula e inscrição online ou presencial: 15 a 17 de Setembro de 2021
5.3. Início das actividades académicas: 20 de Setembro de 2021
5.4. Horário do Curso: segundas, terças e quartas-feiras / pós-laboral
6. Emolumentos e Propinas
6.1. O emolumento a pagar pela candidatura é de 50€ (cinquenta euros), não havendo
lugar à sua devolução, caso o candidato seja excluído ou não seja seleccionado.
6.2. Os valores das propinas para o ano lectivo de 2021/2022 são os seguintes:
1.º ano – 1.375 euros.
2.º, 3.º e 4.º anos – 1.200 euros.
Lisboa, 30 de Março de 2021

O Diretor do PIUDHist

(Hermenegildo Fernandes)

