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Assunto: Solicitação de informação processual sobre candidatos aprovados no concurso 
IF2012 

2 de Janeiro de 2013  
Exmo. Sr. Professor Doutor Miguel Seabra, 
Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
 
Atendendo a várias solicitações por parte dos nossos associados, a Associação Nacional de 
Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT) vem por este meio solicitar a divulgação de 
informação detalhada relativa aos resultados do concurso Investigador FCT 2012, cumprindo desta 
forma o estipulado no ponto 1 do artigo 53º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) (Decreto-
Lei n.o 6/96). 
 
De acordo com o Guião para a avaliação por pares do referido concurso, na página 6 (versão 
inglesa), está escrito que cada candidato terá sido avaliado por 2 avaliadores externos e remotos. 
Mais, informa que cada um desses avaliadores terá como obrigação enviar um relatório sucinto, mas 
substancial, sobre cada um dos critérios avaliados na candidatura, e deverá avaliar utilizando uma 
escala que a FCT forneceu, que numericamente deverá ir até 9. 
 
Sendo assim, de acordo com os artigos 62, 68 e 101 do CPA, solicitamos a classificação detalhada 
para todos os candidatos aprovados, nomeadamente os relatórios dos 2 revisores independentes, 
incluindo classificações específicas em cada um dos 3 critérios de avaliação.  
 
Por sua vez, tendo em conta as particularidades do concurso, nomeadamente a avaliação do plano de 
carreira e do projeto de investigação, que ao abrigo do ponto 1 do artigo 62º do CPA estão protegidas 
devido a segredo da propriedade científica, solicitamos apenas que nos enviem também a sinopse 
e os currículos dos candidatos, de acordo com o ponto 2 do artigo 62º do CPA, visto ser 
necessariamente informação pública. 
 
Como certamente compreenderá, a informação que solicitamos é essencial para garantir a 
transparência do processo e para permitir aos candidatos uma análise fundamentada caso desejem 
interpor reclamações. Para além disso, trata-se de um direito fundamental, tal como enunciado no 
capítulo II do CPA (artigos 61º a 65º). A ANICT agradece à FCT a melhor atenção e coloca-se desde já 
ao dispor para qualquer esclarecimento necessário.  
Mais, informamos que esta carta também segue por correio nacional registado, com a data de hoje. 

 
Atenciosamente, 

 
Miguel Jorge 
Presidente da ANICT 
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