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Apresentação
A Fundação Bancária ”la Caixa”, consciente da importância do progresso científico,
da investigação, da mobilidade e da qualificação profissional para o desenvolvimento da
sociedade, convoca um programa de bolsas de pós-doutoramento destinado à contratação de investigadores de excelência, de qualquer nacionalidade, que desejem continuar a sua carreira de investigação em qualquer universidade ou centro de investigação
de Espanha ou de Portugal investigação nas áreas das ciências da saúde e da vida, da
tecnologia, da física, da engenharia e da matemática.
Devem ser candidatos excecionais no que se refere à originalidade e à importância das
suas contribuições no âmbito da sua disciplina científica, bem como possuir capacidades de liderança para promoverem o seu próprio grupo de investigação.
Através de um programa de formação complementar de excelência, estas bolsas têm
como objetivo consolidar as capacidades de investigação e fomentar a carreira científica
independente como opção de futuro profissional.

Cronograma
2019

2020

8 DE OUTUBRO

27 DE JANEIRO

Encerramento da
convocatória

Comunicação do
resultado da préseleção e convocatória
para entrevistas

1

BARCELONA:
24 E 25 DE
FEVEREIRO
Entrevistas

18 DE MARÇO
Comunicação
do resultado
final

A PARTIR DE
1 DE ABRIL
ATÉ 30 DE
SETEMBRO
Início da bolsa

Convocatória
1.1. A Fundação Bancária ”la Caixa” convoca 15 bolsas de pós-doutoramento de três
anos de duração para a contratação de investigadores para realizarem a sua atividade de investigação em qualquer universidade ou centro de investigação de
Espanha ou de Portugal. A investigação deverá realizar-se nas áreas das ciências da
saúde e da vida, da tecnologia, da física, da engenharia e da matemática.
1.2. A convocatória dirige-se a todas as pessoas que tiverem concluído o doutoramento num prazo de dois a sete anos antes da data de encerramento da convocatória
e que cumpram igualmente as condições de mobilidade entre países.
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1.3. A escolha do centro de investigação não é vinculativa no processo de seleção dos
candidatos. Na sua candidatura à bolsa, os candidatos indicam de forma provisória
o centro de investigação de preferência em que desejam ser admitidos. Para esse
efeito será necessário juntar uma carta de declaração de preferência assinada per
um investigador do centro de investigação de preferência indicando a disposição
prévia em admitir o bolseiro. Esta carta de declaração de preferência não será vinculativa para nenhuma das partes. O bolseiro poderá mudar o centro escolhido antes
da admissão. Em qualquer caso, o centro de investigação selecionado deverá ter
a certificação de excelência em vigor no momento da comunicação do resultado
final da convocatória de bolsas de pós-doutoramento Junior Leader.
1.4. A bolsa tornar-se-á efetiva quando o candidato e o centro de investigação chegarem a um acordo de admissão.

1.5. Os bolseiros devem integrar-se nos centros de investigação entre 1 de abril e 30
de Setembro de 2020. A data de admissão do investigador no centro de investigação deverá ser comunicada à Fundação Bancária ”la Caixa” com anterioridade
a esta data e assim que se chegar a acordo.
1.6. Os candidatos poderão apresentar livremente um projeto de investigação para levar
a cabo numa instituição da sua eleição.
1.7. A convocatória abre no dia da sua publicação e fecha no dia 8 de outubro de 2019
às 14:00 horas (hora central europeia – CET).
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Dotação da bolsa
2.1. A dotação económica máxima é de 305.100 €*, que se divide da seguinte forma:
»» Três anualidades máximas de 97.500 € que incluem:
a) Custos laborais (salário incluído): um máximo de 59.000 euros para suportar
os custos laborais totais de cada bolseiro em que incorre a universidade ou o
centro que o contratar. Esta quantidade inclui as contribuições para a Segurança Social e quaisquer outras contribuições a cargo da entidade patronal,
bem como a remuneração bruta do bolseiro.
Em qualquer caso, o salário bruto mínimo anual que a universidade ou centro
contratante deverá oferecer ao bolseiro será de 44.300€.

Caso o total dos custos laborais excedem a quantia máxima prevista pela
”la Caixa”, a universidade ou centro contratante deverá cobrir o excedente.
b) Custos do projeto de investigação de 38.500 € anuais no máximo, onde se
incluem:
· a aquisição e manutenção de equipamento científico e material consumível.
· gastos de viagens, alojamento e manutenção, gastos de inscrição em congressos, seminários e conferências de carácter científico.
*A dotação é calculada com base em 2 filhos. A dotação máxima poderá ser aumentada se o número
de filhos for superior a 2.
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· custos de gestão de direitos de propriedade industrial e intelectual relacionados com o projeto, custos de patentes.
· custos de pessoal vinculado de forma exclusiva ao projeto que deu origem à
bolsa.
· gastos relacionados com a estadia de investigação obrigatória.
· outros gastos diretamente relacionados com a execução do projeto de investigação.
Esta dotação será gerida pelo centro em benefício do próprio bolseiro e deverá
ser justificada de modo independente.
»» Ajuda familiar de 1.200 € anuais brutos por cada filho dependente do investigador. A ajuda familiar será determinada na data de admissão no centro e revista
anualmente no momento da renovação da bolsa.
»» Ajuda para mobilidade, deslocamento e instalação de 5.400€ no início da bolsa
desde que o bolseiro mude de lugar de residência num raio acima de 50kms do
centro em que é admitido.
Estes montantes serão brutos e estão sujeitos ao total dos custos laborais de cada
bolseiro que sejam incorridos pela universidade ou centro contratante. Para além
disso, estas quantias estão sujeitas às retenções estabelecidas por lei.
2.2. A Fundação Bancária ”la Caixa” assina um convénio com o centro de investigação
de destino, que recebe diretamente a dotação económica da bolsa e deverá destiná-la integralmente para pagar os montantes decorrentes das contribuições para
a Segurança Social e quaisquer outras contribuições a cargo da entidade patronal,
bem como a remuneração bruta do bolseiro e as dotações e ajudas adicionais.
2.3. A relação contratual entre o bolseiro e o centro de investigação deverá estar em
conformidade com o disposto na legislação que estiver em vigor no momento.
2.4. A titularidade da bolsa pertence ao investigador, que será contratado pela instituição
de acolhimento.
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Estadias
3.1 Os bolseiros deverão realizar obrigatoriamente uma estadia internacional e/ou intersetorial de entre 3 e 6 meses durante o período da sua bolsa numa instituição
elegida livremente pelo próprio bolseiro.

3.2 A estadia pode ser realizada durante um único período ou dividida em dois períodos de duração inferior, até um máximo de 6 meses. Igualmente, esta estadia
pode ser realizada numa ou mais instituições.
3.3 Durante a estadia, o bolseiro terá um supervisor na instituição de acolhimento. Neste sentido, o bolseiro receberá um acompanhamento intersetorial que assegurará a
execução dos projetos.

3.4 Antes da data de incorporação do bolseiro na universidade ou centro contratante, o bolseiro deverá entregar à Fundação ”la Caixa” uma carta de declaração de
interesse do supervisor na instituição selecionada para a estadia.
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Formação complementar
Juntamente com a dotação económica, a bolsa inclui um programa de formação presencial em competências transversais, inovação e liderança.
Realizar-se-ão três sessões presenciais: no princípio da bolsa, durante o segundo ano e
durante o terceiro ano. Cada uma destas sessões terá entre 2 e 5 dias de duração, e nelas
deverão participar todos os bolseiros de uma mesma convocatória, independentemente
da sua área disciplinar. A Fundação Bancária ”la Caixa” suporta o custo destas sessões
integralmente e os gastos de alojamento e deslocação dos bolseiros.
Assim que seja iniciada a bolsa, os bolseiros irão estabelecer um Plano de Desenvolvimento de Carreira (CDP) baseado nas suas necessidades pessoais e interesses, explicando os principais feitos e metas futuras.
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Condições dos candidatos
5.1. Nacionalidade
Podem candidatar-se ao programa de bolsas de pós-doutoramento Junior Leader
-Retaining investigadores de pós-doutoramento de todas as nacionalidades.
5.2. Formação em investigação
Podem candidatar-se todas as pessoas que tiverem obtido o grau de doutor num
prazo de dois a sete anos antes da data de encerramento da convocatória. Para
esse feito, a data de obtenção do grau de doutor deverá estar compreendida entre
8 de outubro de 2017 e 8 de outubro de 2012, ambas incluídas.Entender-se-á como
data de obtenção do título de doutor, a data do ato de defesa da tese de doutoramento. Por isso, é necessário apresentar um documento que comprove a data de
defesa de tese.
No caso do candidato possuir mais do que um título de doutor, o período anteriormente mencionado será contado a partir do primeiro título obtido.
Nos casos de interrupção da atividade investigadora entre a data de obtenção do
título de doutor e a data de encerramento da presente convocatória (8 de outubro
de 2019), o candidato pode solicitar uma extensão do período no qual se deve obter
o grau de doutor. Para esse efeito as causas contempladas como interrupção da
atividade investigadora são as seguintes:
»» Doença ou acidente que tenha originado uma baixa médica igual ou superior
a três meses. Pode aplicar-se uma extensão pelo número de meses justificados.
»» Maternidade. Pode aplicar-se uma extensão de 1 ano por cada filho.
»» Paternidade. Poderá aplicar-se uma ampliação pelo número de meses justificados por meio de documentação oficial.
Todos os casos devem ser devidamente justificados mediante documento comprovativo.
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5.3. Mobilidade
Os candidatos que desejarem integrar-se num centro ou universidade espanhola,
devem ter residido ou exercido a sua atividade principal (trabalho, estudos, etc.) em
Espanha durante mais de doze meses nos três anos imediatamente anteriores à
data do encerramento da convocatória. As estadias curtas, tais como as férias, não
serão tidas em conta.
Um candidato com um período de interrupção da atividade de investigação de pelo
menos 2 anos (ex. desemprego, emprego num setor diferente da investigação, baixas por maternidade, paternidade ou por doença de longa duração), devem ter residido nem ter levado a cabo a sua atividade principal (trabalho, estudos, etc.) em
Espanha durante mais de trinta e seis meses nos cinco anos imediatamente anteriores à data de fecho da convocatória.
Do mesmo modo, o tempo transcorrido no procedimento para a obtenção do estatuto de refugiado no âmbito da Convenção de Genebra, o serviço nacional obrigatório e/ou estadias curtas como férias, não serão tidas em conta.
Os candidatos que desejarem integrar-se num centro ou universidade portuguesa,
devem ter residido ou exercido a sua atividade principal (trabalho, estudos, etc.) em
Portugal durante mais de doze meses nos três anos imediatamente anteriores à
data do encerramento da convocatória. As estadias curtas, tais como as férias, não
serão tidas em conta.
Um candidato com um período de interrupção da atividade de investigação de pelo
menos 2 anos (ex. desemprego, emprego num setor diferente da investigação, baixas por maternidade, paternidade ou por doença de longa duração), devem ter residido nem ter levado a cabo a sua atividade principal (trabalho, estudos, etc.) em
Portugal durante mais de trinta e seis meses nos cinco anos imediatamente anteriores à data de fecho da convocatória.
Do mesmo modo, o tempo transcorrido no procedimento para a obtenção do estatuto de refugiado no âmbito da Convenção de Genebra, o serviço nacional obrigatório e/ou estadias curtas como férias, não serão tidas em conta.
5.4. Estadia internacional
Os candidatos que desejarem integrar-se num centro ou universidade espanhola,
devem ter realizado estadias de investigação de doutoramento ou pós doutoramento em centros ou universidades não espanholas, tanto de forma contínua como
descontínua durante um prazo mínimo de seis meses antes da data do encerramento da convocatória.
Os candidatos que desejarem integrar-se num centro ou universidade portuguesa,devem ter realizado estadias de investigação de doutoramento ou pós doutoramento em centros ou universidades não portuguesas, tanto de forma contínua como
descontínua durante um prazo mínimo de seis meses antes da data do encerramento da convocatória.
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Candidatura e documentação
6.1. As candidaturas devem ser realizadas através da aplicação de candidaturas disponível na área de bolsas da web da Fundação ”la Caixa”.
Dentro da referida aplicação, as diversas páginas do formulário de candidatura especificam claramente a informação e a documentação que se deve fornecer para
apresentar uma candidatura ao presente programa de bolsas. A candidatura deverá
ser feita integralmente em inglês.
6.2. A informação apresentada pelo candidato na área ” Prospective Research Centre”
será considerada provisória, pelo que não será estritamente cumprida no caso de
concessão da bolsa.
Os candidatos que forem selecionados como bolseiros dispõem de um tempo razoável para confirmar o seu interesse pelo centro ou unidade que indicaram como
primeira opção. Durante esse tempo, poderão explorar possibilidades alternativas
que se adequem melhor ao seu projeto pessoal.
No entanto, a linha de investigação selecionada pelo candidato para realizar o seu
projeto de investigação, se for diferente da originalmente referida na candidatura,
não poderá afastar-se de maneira significativa da sua preferência inicial, quer no
conteúdo, quer na área disciplinar.
O candidato deve chegar a um acordo com o centro de investigação ou unidade
que finalmente escolher, em virtude do qual o centro contratará o bolseiro com os
fundos proporcionados pela Fundação Bancária ”la Caixa”.
6.3 Os candidatos devem apresentar um relatório com a proposta do projeto que desejam desenvolver no caso de obterem a bolsa. O relatório deve conter a seguinte
informação:
»» Percurso investigador diretamente relacionado com o projeto proposto, indicando a linha principal de investigação desenvolvida pelo candidato e especificando
os maiores êxitos alcançados até à data (máximo 3 páginas).
»» Resumo do projeto de investigação proposto (máximo 4 páginas).
As características e o formato que este documento deve cumprir estão pormenorizadas na área correspondente da candidatura on-line.
6.4. Os candidatos também devem dar os passos necessários para através da aplicação
de candidaturas obterem, antes da data de encerramento da convocatória, pelo
menos três cartas de referência de professores universitários ou de outras pessoas
relevantes com quem tenham tido contacto académico ou profissional. Recomenda-se que os candidatos contactem com eles o mais cedo possível e os informem
de que a Fundação Bancaria ”la Caixa” os irá contactar mediante um procedimento on-line. Este procedimento permite pedir e anexar à candidatura um número
máximo de cinco cartas de referência, desde que estas cheguem antes da data de
encerramento da convocatória (26 de Setembro de 2018). As cartas de referência
têm de ser escritas em inglês.
Estas cartas de referência são confidenciais. Os candidatos não podem, em caso
algum, pedir acesso ao conteúdo das mesmas, nem a Fundação Bancária ”la Caixa”
facultá-lo, seja qual for o resultado final do processo de seleção deste programa de
bolsas.
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6.5. Os candidatos devem incluir na candidatura a cópia do título de doutor ou do certificado académico onde conste a data de defesa da tese de doutoramento.
Se o candidato solicitar uma exceção por interrupção da atividade investigadora
contemplada no ponto 5.2, deverá apresentar os documentos comprovativos correspondentes, que deverão ser anexados na área de documentação adicional da
candidatura.
6.7. O candidato deverá anexar uma tabela de aspetos éticos do projeto proposto. Na
aplicação informática poderá descarregar o modelo para completar esta tabela.
6.8. Caso o candidato solicita a aplicação da norma de mobilidade ampliada devido a
algum dos motivos contemplados no ponto 5.3, deverá entregar a documentação
de suporte correspondente.
6.9. Os documentos carregados na aplicação em formato PDF devem ser claros e legíveis. De igual modo, a cada página do documento original deverá corresponder
uma página do documento em PDF.
6.10. Se os documentos carregados na aplicação estiverem escritos numa língua diferente do inglês, deve-se juntar uma tradução dos mesmos em inglês (que pode ser
feita pelo próprio candidato).
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Processo de seleção
O processo de avaliação e seleção de candidaturas tem em consideração as recomendações da European Science Foundation publicadas na Peer Review Guide e é realizado
num regime de concorrência competitiva. Os membros dos comités de pré-seleção e
seleção escolhem os candidatos que, segundo o seu critério, demonstrem possuir os
maiores méritos e capacidades.
7.1. O processo compreende três partes:

»» Exame de elegibilidade: examinam-se todas as candidaturas recebidas e rejeitam-se aquelas que não cumprem as condições publicadas nas bases da convocatória.
No caso da candidatura não cumprir as condições formais da convocatória, a
Fundação Bancária ”la Caixa” envia uma notificação por correio eletrónico referindo o motivo da rejeição.
»» Avaliação remota (pré-seleção): cada uma das candidaturas que passa a esta fase
é enviada a um painel de avaliação composto por dois ou três professores ou investigadores com uma ampla experiência na área disciplinar da candidatura e com
um sólido currículo de publicações ou contribuições nessa área. As candidaturas
mais bem qualificadas em cada painel passarão à fase seguinte.
A Fundação Bancária ”la Caixa” comunica aos candidatos por correio eletrónico se
foram ou não pré-selecionados no dia 27 de janeiro de 2020.
Recomenda-se que os candidatos comecem a contactar os centros de investigação que lhes interessam se a sua candidatura tiver sido selecionada para a fase de
avaliação presencial.
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»» Avaliação presencial (seleção final): os candidatos cujas candidaturas tiverem ultrapassado a pré-seleção são convocados para uma entrevista presencial perante
um comité de seleção multidisciplinar, composto por professores e investigadores
com uma ampla experiência em processos de seleção por peer review.
As entrevistas com o comité de seleção têm lugar em Barcelona de 24 a 25 de Fevereiro de 2019. Para que se realize sempre o mesmo procedimento de avaliação
com todos os candidatos pré-selecionados, as entrevistas são presenciais. Não se
podem realizar por telefone nem por nenhum outro meio audiovisual e decorrerão totalmente em inglês.
As datas previstas para a celebração das entrevistas de seleção ou para a comunicação de resultados podem sofrer variações por motivos de organização. Nesse
caso, os candidatos serão informados imediatamente por correio eletrónico.
Se a assistência à entrevista significar um custo de deslocamento ou alojamento
superior a 15 euros, os candidatos podem solicitar uma compensação de acordo
com a política de reembolso do programa de bolsas.
A Fundação Bancária ”la Caixa” notificará por correio eletrónico o resultado do
processo aos candidatos entrevistados durante a fase de avaliação presencial.
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Critérios de seleção
8.1. Os pedidos serão avaliados de acordo com os méritos dos candidatos, sem penalizar os candidatos com interrupções na carreira de investigação ou candidatos mais
jovens. Os critérios de seleção definidos são:
Pré-seleção
»» Excelência do currículo (50%): será avaliado o currículo profissional e/ou científico em relação à disciplina científica e com a etapa da carreira do candidato.
»» Motivação e projeto de investigação (30%): será avaliada a originalidade, a inovação e o possível impacto da memória proposta, para além da idoneidade da
eleição do centro de investigação de destino.
»» Cartas de referência (20%): as cartas de recomendação que apoiem a candidatura
serão avaliadas tendo em conta a especificidade do conteúdo em relação ao candidato, bem como o perfil das pessoas que as assinam.

Entrevistas de seleção
»» Trajeto académico e profissional (50%): Qualidade das contribuições realizadas
no campo escolhido, experiência do candidato na gestão da investigação, coerência entre a experiência académica e o trajeto profissional. Os trajetos interdisciplinares serão avaliados caso se exponha uma motivação clara.
»» Potencial do candidato (30%): os peritos avaliarão tendo especial atenção às capacidades interpessoais do candidato, como a clareza, consistência do discurso
e articulação de ideias, capacidade de apresentar raciocínios complexos, trabalho em equipa, capacidade de raciocínio independente, originalidade, empreendimento e liderança.
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»» Motivação e impacto da proposta (20%): será avaliada a novidade conceitual e
metodológica da proposta apresentada, bem como o seu impacto na sociedade e
na carreira de investigação do candidato.
8.2. Para conhecer os critérios de qualificação que regem o processo de pré-seleção e
o processo de seleção por entrevistas, pode-se consultar a área Avaliação de candidaturas da página web do programa de Bolsas da ”la Caixa”.
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Apresentação de alegacões
9.1. No prazo de dez dias consecutivos contados a partir da data do envio da notificação de rejeição, os candidatos podem apresentar alegações enviando um correio
eletrónico para becas@fundacionlacaixa.org, que deverá incluir um texto explicativo
juntamente com os documentos que o candidato considerar oportunos.
9.2. As alegações serão resolvidas por um comité de alegações. A resolução será notificada por correio eletrónico num prazo de 10 dias consecutivos contados a partir da
data de receção das alegações.
9.3. O procedimento das alegações é estritamente confidencial.
9.4. A avaliação técnica ou científica dos avaliadores não poderá ser posta em causa.
A independência e objetividade da avaliação é garantida pelo próprio processo de
seleção e avaliação.
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Nomeação de candidatos e escolha de centro
10.1. A lista de candidatos selecionados como bolseiros, bem como a lista de candidatos em reserva, sempre que existirem, será publicada com nomes e apelidos, na
web da Fundação ”la Caixa” a 18 de março de 2020.
10.2. Se houver renúncias, as bolsas libertadas serão oferecidas aos candidatos em lista
de reserva, de acordo com a ordem que for estabelecida em cada caso.
10.3. Esta convocatória de bolsas pode ser declarada deserta para alguma, algumas ou
todas as bolsas, se os comités de seleção assim o propuserem à Fundação ”la Caixa”.
10.4. Os candidatos para poderem ser considerados bolseiros devem integrar-se no
centro de investigação, o mais tardar, a 30 de setembro de 2020. Após esta data, a
bolsa não se poderá efetivar. Depois de se chegar a um acordo, o centro contratará o bolseiro com os fundos proporcionados pela Fundação ”la Caixa”.
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Incompatibilidades
11.1. Os candidatos só poderão apresentar a sua candidatura a um dos subprogramas
das bolsas de pós-doutoramento Junior Leader incluídas na convocatória 2020:
Incoming ou Retaining.
11.2. Os bolseiros que já tenham desfrutado de uma bolsa de pós-doutoramento Junior
Leader não podem candidatar-se ao mesmo programa de bolsas.
11.3. Caso um candidato não possa apresentar-se à entrevista final para que foi convocado, deverá comunicá-lo com antecedência suficiente para que a Fundação Bancária ”la Caixa” possa oferecer o seu lugar a outro solicitante. Caso contrário, não
se poderá apresentar a outras convocatórias, salvo se apresentar uma justificação
razoável para a sua falta de comparência.

11.4. A renúncia da bolsa implica a impossibilidade de se apresentar a novas convocatórias de Bolsas ”la Caixa”, à exceção de possíveis justificações por doença
ou outro motivo de força maior.
11.5. Sob nenhuma circunstância poderão os solicitantes contactar os peritos que participem ou tenham participado nos processos de seleção desta convocatória para
lhes pedir informações sobre o estado do seu pedido ou de qualquer aspeto relacionado com o processo de seleção. Caso isso ocorra, o candidato ficaria excluído
de processos de seleção presentes e futuros.
11.6. Estas bolsas são incompatíveis com qualquer trabalho remunerado ou bolsa de
outro organismo cuja dotação cubra o salário do bolseiro, salvo autorização expressa da Fundação Bancária ”la Caixa”. No entanto, estas bolsas são compatíveis
com outros fundos competitivos que complementem os custos de investigação
das bolsas de pós-doutoramento Junior Leader sob autorização expressa da Fundação Bancária ”la Caixa”.
11.7. A bolsa não será compatível com um contrato laboral permanente de outra instituição que não seja a do centro de acolhimento.
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Gestão da bolsa e obrigações do bolseiro
12.1. O solicitante que obtenha uma bolsa, deverá ser titular de uma conta corrente ou
caderneta em qualquer gabinete da CaixaBank ou BPI, onde lhe serão pagas as
mensalidades e qualquer outro montante incluído na bollsa.
12.2 As presentes bolsas são concedidas para projetos exclusivamente presenciais, isto
é, para investigar nos equipamentos do centro de investigação, a tempo completo
e com total dedicação à tarefa propriamente de investigação.
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12.3. O bolseiro poderá prestar colaborações em tarefas docentes, sempre que o
comunique à ”la Caixa” com a máxima antecedência e obtenha a aprovação
prévia do centro de investigação que o tenha contratado. Com carácter geral,
e sem prejuízo de um estudo e decisão específicos consoante cada caso, não
será autorizada uma dedicação de mais de 80 horas anuais a tarefas de docência.
12.4. A requerimento da ”la Caixa”, os candidatos selecionados devem comprovar,
com documentos originais ou certificados, os arquivos anexados ao pedido.
Igualmente, a ”la Caixa” pode solicitar as certificações originais de qualquer
dado citado no currículo.
12.5. O centro de investigação de destacamento do bolseiro fará a gestão e administração dos montantes que a ”la Caixa” destine anualmente à bolsa. Para esses
efeitos, a Fundação Bancária ”la Caixa” solicitará ao centro de investigação a
memória económica justificativa dos custos de atividades realizadas pelo investigador.
12.6. A pedido da Fundação Bancária ”la Caixa”, e com o objetivo de assegurar o cumprimento dos termos da bolsa, o bolseiro deverá providenciar anualmente uma
memória científico-técnica relacionada com o seu contrato, bem como quaisquer
outros dados que a Fundação Bancária ”la Caixa” considere necessários, ou autorizar o seu fornecimento ao centro de investigação.
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Princípios éticos
13.1. O projeto de investigação levado a cabo pelo bolseiro deverá cumprir com os princípios éticos da UE e a legislação nacional e internacional aplicável nesta matéria,
bem como a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
13.2. Os projetos de investigação dos candidatos selecionados que possam envolver
questões éticas serão enviados ao Comité de Ética do programa,. Bem como as
questões éticas que surjam durante o decorrer dos projetos.
13.3. Para mais informação sobre cada aspeto ético, será tido em conta o manual redigido pela Comissão Europeia:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
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Política de privacidade e proteção de dados
14.1. A Fundação Bancária ”la Caixa” cumpre integralmente a legislação em vigor em
matéria de proteção de dados de carácter pessoal.
14.2. Os dados pessoais relativos aos candidatos que estiverem incluídos nos documentos a que as presentes bases se referem serão tratados pela Fundação
Bancária ”la Caixa” com a finalidade de gerir e processar a candidatura, serviço
ou consulta que os candidatos realizarem; enviar-lhes informação –inclusive
por meios eletrónicos– sobre atividades semelhantes; cumprir as obrigações
legais a que a entidade está sujeita; e, se o próprio candidato assim o desejar,
enviar-lhe comunicações -inclusive eletrónicas- sobre outras atividades que a
entidade oferece e que se podem adequar ao seu perfil.

15

Observações
15.1. Os prazos e horas contidos nestas bases referem-se à Espanha peninsular (hora
central europeia - CET).
15.2. A apresentação de uma candidatura para estas bolsas significa, por parte dos candidatos, a aceitação expressa tanto destas bases como dos critérios e decisões que
a Fundação Bancária ”la Caixa” possa tomar perante qualquer dúvida de interpretação sobre os requisitos e condições até aqui enunciados.

15.3. A deteção de algum incumprimento destas bases, seja qual for o momento
em que se produzir e independentemente do estado em que se encontrar a
candidatura dentro do processo de concessão das bolsas, significará o cancelamento automático da mencionada candidatura ou da bolsa, se esta já tiver
sido concedida. No caso do bolseiro não cumprir os citados compromissos –ou
quaisquer outros incluídos nas condições da bolsa–, a Fundação Bancária ”la Caixa”
reserva-se o direito de proceder como considerar conveniente, e inclusive de solicitar a devolução dos montantes recebidos.
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