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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO - BI (m/f) 

 

Encontra-se aberto um concurso para a atribuição de uma bolsa de investigação para Mestre em Biologia, 
Ciências Marinhas ou Ciências do Meio Aquático ou equivalente, no âmbito do Projeto refª POCI-01-0247-
FEDER-003520 com o título  “ALISSA – Bases para uma alimentação saudável e sustentável para peixes 
de aquacultura” do Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC), financiado por fundos nacionais e 
cofinanciado pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do Portugal 2020 – 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, nas seguintes condições: 

Refª Interna: PR261701 

1. Área Científica: Ciências Biológicas 

2. Requisitos de admissão 

Podem candidatar-se a esta bolsa todos os indivíduos detentores dos seguintes requisitos devidamente 
comprovados:  

Licenciatura Biologia, Ciências Marinhas ou Ciências do Meio Aquático ou equivalente; 

Mestrado em Biologia, Ciências Marinhas ou Ciências do Meio Aquático ou equivalente; 

Disponibilidade imediata; 

Experiência em experimentação com infeções bacterianas e técnicas de biologia molecular; 

 
3. Condição de preferência:  

Experiência em manutenção e experimentação de peixes; 

Experiência em técnicas de biologia molecular 

Domínio comprovado da língua inglesa. 

 

4. Plano de trabalhos:  

Realização de ensaios com peixes; 

Recolha de amostras e processamento laboratorial das mesmas; 

Realização de infeções bacterianas; 

Análise estatística de dados e elaboração do respetivo relatório; 
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Apoio na disseminação e comunicação dos resultados obtidos.  

5. Legislação e regulamentação aplicável: “Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado 
pela Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de 
agosto."; Regulamento de Bolsas de Investigação Científica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 
2015 (www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf), e Regulamento de Bolsas de 
Investigação Científica do IBMC aprovado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.  

6. Local de trabalho: o trabalho será desenvolvido no Instituto de Biologia Molecular e Celular, sito na 
Rua Alfredo Allen, nº 208, 4200-135 Porto, sob a orientação científica de Nuno M. S. dos Santos. 

 

7. Duração da bolsa:  3 meses, eventualmente renováveis até um máximo de 6 meses, em regime de 
exclusividade, com data prevista de início a 15 de junho de 2017. 
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8. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 980,00, conforme 
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores) e será paga mensalmente por transferência bancária 
(preferencialmente).  

 

9. Métodos de seleção: avaliação curricular (AC), que, se necessário, poderá ser complementada por uma 
entrevista de seleção (ES) aos candidatos melhor classificados, até ao máximo de 3 candidatos.  

 

A classificação na avaliação curricular será obtida consoante os fatores abaixo indicados: 

Avaliação da motivação do candidato (carta de motivação) - 10% 

Avaliação da experiência técnica e científica - 60% 

Média final do Mestrado - 20% 

Trabalhos publicados em área relevante - 10% 
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Classificação Final 

Se o Júri de Seleção decidir realizar a entrevista de seleção, a classificação final será obtida pela seguinte 
fórmula: 0,6 x AC + 0,4 x ES. Não sendo realizada a fase de entrevista, a classificação final corresponderá 
à classificação atribuída na fase de avaliação curricular. 

 

 

10. Júri de Seleção:  

Presidente – Nuno M. S. dos Santos, PhD 

1º vogal efetivo – Ana do Vale, PhD 

2º vogal efetivo – Benjamin Costas, PhD 
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11. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 
publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida, publicada no site do IBMC, sendo o 
candidato(a) aprovado(a) notificado através de e-mail.  

12. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto 
no período de 16 de maio a 29 maio de 2017. As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, 
através de submissão eletrónica de CV, carta de motivação e certificado de habilitações e Documento(s) 
comprovativo(s) da experiência profissional em:  

 
http://www.ibmc.up.pt/gestaocandidaturas/index.php?codigo=PR261701 
 

 

 


