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Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação 

Refª: 2016/NeoGene/BL 
 

AVISO DE ABERTURA 
 
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Instituto Ricardo Jorge) abre Concurso para a atribuição 
de uma Bolsa de Investigação (Licenciado)  – 1 vaga – a candidatos (M/F), no âmbito do projeto 
FAPESP/19914/2014 - “Impact of transplacental exposure to tobacco smoke in the DNA of newborn. Genetic 
and epigenetic effects.”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia com fundos nacionais através 
do Ministério da Educação e Ciência.  
 
Fase de Candidatura: 06-02-2017 a 17-02-2017 
 
As condições de Abertura da Bolsa são as seguintes: 
 
Área Cientifica Genérica: Ciências Biológicas ou da Saúde 
 
Área Científica Especifica: Saúde Ambiental e Toxicologia 
 
Requisitos de Admissão:  
 

Serão apenas consideradas as candidaturas que reúnam os seguintes requisitos: 
 

 Licenciatura em Ciências Biomédicas ou áreas afins (com nota final igual ou superior a 13 valores);  
 

 Requisitos Preferênciais:  
 

 Experiência em investigação na área da toxicologia e genotoxicidade, superior a 1 ano; 

 Experiência na administração de questionários presenciais a participantes de estudos populacionais; 

 Experiência no planeamento de recolha e processamento de amostras biológicas; 

 Experiência em técnicas de genotoxicidade; 

 Bom domínio na área da informática, SPSS e Excel; 

 Experiência em produção científica, nomeadamente, comunicações em congressos, artigos em 

revistas com revisão por pares e relatórios científicos; 

 Excelentes conhecimentos da língua Inglesa (escritos e orais). 

Plano de trabalhos: O bolseiro estará envolvido (1) no planeamento da recolha de amostras biológicas, (2) 
administração de questionários aos participantes, (3) transporte e processamento das amostras biológicas, (4) 
apoio à atividade laboratorial, (5) tratamento e análise de dados, (6) divulgação dos resultados do projeto. 

 
Legislação e regulamentação: O Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 
de Agosto, na redação dada pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro e o Regulamento de Bolsas de Investigação 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P. (FCT I.P.), aprovado pelo Regulamento nº 234/2012, publicado 
na II Série do Diário da República de 25 de junho de 2012, alterado e republicado pelo Regulamento nº 
326/2013, publicado na II Série do Diário da República de 27 de julho de 2013 e alterado pelo Regulamento nº 
339/2015, publicado na II Série do Diário da República de 17 de junho de 2015, sem prejuizo de outra 
legislação em vigor e das regras de funcionamento interno da Instituição. Ainda, de acordo com o Regulamento 
n.º 234/2012, de 25 de Junho, artigo 38.º, em cada entidade de acolhimento deve existir um núcleo de 
acompanhamento dos bolseiros, sendo que no Instituto Ricardo Jorge, é a DGRH-Bolsas que assume as 
competências do Núcleo do Bolseiro, e cujas regras básicas de funcionamento são: a responsabilidade de 
prestar aos bolseiros toda a informação relativa ao seu Estatuto, servir de elo de ligação entre os bolseiros e a 
Instituição acolhendo e tratando os processos dos bolseiros. A DGRH-Bolsas pode ser contatada nos dias 
úteis, no horário de atendimento ao público regulamentado nesta Instituição. 
 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Unidade de Ar e Saúde Ocupacional, Departamento de 
Saúde Ambiental na delegação do Instituto Ricardo Jorge, no Porto, sob a orientação da Doutora Carla Costa, 
Investigadora no Instituto Ricardo Jorge. 
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Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto para 3 de Abril de 2017. O 
contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 24 meses.  
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa é de 745€, conforme a tabela de valores 
para bolsas nacionais atribuídas pela FCT constante no regulamento de bolsas de investigação, disponível em 
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores. O Bolseiro usufrui, ainda, de Seguro Social Voluntário e de um Seguro 
de Acidentes Pessoais ou equivalente. 
 
Métodos de seleção: A avaliação será atribuída numa escala de 0 a 20 valores e incidirá na apreciação da 
formação académica (30%), experiência profissional (50%), produção científica anterior (15%) e conhecimentos 
da língua inglesa (5%). Após seriação, e em caso de empate, os candidatos pré-selecionados poderão ser 
chamados para entrevista presencial (neste caso a entrevista tem uma valorização de 30% e a avaliação 
curricular de 70%). 
 
Composição do Júri de Selecção: O Júri é constituído pela Doutora Carla Costa (Presidente do Júri), Doutor 
João Paulo Teixeira e Doutora Solange Costa (vogais efetivos), a Doutora Sónia Fraga (vogal suplente) e 
Doutora Anabela Medo (vogais suplentes). 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas 
através do envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos:  
 
(i) Curriculum Vitae detalhado do candidato 
(ii) Cópias simples dos certificados de habilitações  
(iii) Cópia simples do certificado formal de competências linguísticas em inglês (se aplicável) 
 
As candidaturas deverão ser enviadas por correio registado ou entregues presencialmente, na morada abaixo 
indicada, até à data limite de: 17-02-2017 

 
Carla Costa 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
Unidade de Ar e Saúde Ambiental 
Departamento de Saúde Ambiental 
Rua Alexandre Herculano, 321 | 4000-055 Porto | Portugal 

 
Comunicação dos resultados aos candidatos: Os resultados do concurso, serão comunicados aos 
candidatos através correio eletrónico. Após o envio de correio eletrónico a cada candidato, cuja data contará a 
partir da data do recibo de entrega do mesmo, considerar-se-á automaticamente notificado, podendo consultar 
o processo se assim o desejar e, pronunciar-se em sede de audiência prévia no prazo máximo de 10 dias. O 
candidato selecionado deve declarar, por escrito, a sua aceitação e comunicar a data de início efetivo da bolsa. 
Salvo apresentação de justificação atendível, a falta de declaração dentro do prazo requerido (10 dias) equivale 
à renúncia da bolsa. Em caso de impedimento de aceitação da bolsa pelo primeiro candidato selecionado, a 
opção será o segundo qualificado, de acordo com a lista ordenada pelo Júri do concurso, e a constar em Ata.  
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