
 
 

                                                                

 

EDITAL PARA A CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO  

EM PART-TIME (M/F) 
 

Está aberto concurso para contratação de um Técnico de Investigação (com grau de Mestre) por 6 meses 

part-time (50%), no âmbito do projecto do NIH R01NS081320 a decorrer no IBMC/i3S, nas seguintes 

condições: 
 

Código Interno: PR340121 

 
Local de trabalho: 

O trabalho será desenvolvido no grupo de Biologia Estrutural do i3S 

 

Tarefas a desempenhar: 
O trabalho consistirá na análise estrutural e funcional de um canal de potássio, envolvendo manipulações 

de biologia molecular para clonagem de constructos, expressão e purificação de proteínas, realização de 

testes de cristalização, análise funcional por ensaio de fluorescência em lipossomas. 
 

Perfil da Candidata/o: 

Obrigatórios– Mestrado em Biologia Molecular e Celular, Bioengenharia, Bioquímica ou áreas afins. 
Autonomia no trabalho de bancada e experiência prévia em técnicas de biologia molecular, incluindo 

clonagem, e em técnicas de bioquímica, incluindo expressão e purificação de proteínas, testes de 

cristalização e análise funcional em lipossomas. Bom nível de comunicação em Inglês (falado e escrito). 

Boas relações interpessoais para trabalhar em equipa. 
Preferenciais – Experiência em expressão e purificação de proteínas, testes de cristalização e análise 

funcional em lipossomas. 

 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:  

O concurso encontra-se aberto no período de 15 a 25 de janeiro de 2021. 

 
As candidaturas terão de ser obrigatoriamente submetidas online no site: 

 
http://www.ibmc.up.pt/gestaocandidaturas/index.php?codigo=PR340121 

 

E obrigatoriamente acompanhadas por: 
- carta de motivação, 
- curriculum vitae, 

- comprovativo(s) de habilitações. 

 

Métodos de seleção: 
Seriação dos candidatos será efetuada por avaliação curricular, tendo em conta os requisitos de admissão 

explicitados acima : Área do Mestrado 30%, experiência laboratorial 50%, motivação 20% 

 
Composição do Júri de Seleção: 

 

João Morais Cabral 
Carol Harley 

Tatiana Cereija 

 



 
 

                                                                       

 

 

 

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 (“open positions”), sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de 

email. 

 
Condições contratuais: 

O contrato está previsto começar em 1 de Fevereiro de 2021. O salário é de 688,62 Euros / mês (antes 

de impostos) e é regulado pela Lei do Trabalho. 
 

Legislação e regulamentação aplicável: 

Os contratos no IBMC são regulados pela Lei do Trabalho.  

 


