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Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação 

Refª FCT/CeMoLy/DGH/ag2017 
 

Aviso de Abertura 
 
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), através do Departamento de Genética Humana, 
abre Concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) – 1 vaga – a candidatos licenciados 
(M/F), com a referência interna FCT/CeMoLy/DGH/ag2017, no âmbito do Projeto de Investigação designado 
por “Cellular models for the study of lysosomal dysfunction and correction mechanisms (CeMoLy)”, 
financiado pela Fundação Para a Ciência e Tecnologia (FCT), com a referência PTDC/BIM-MEC/4762/2014.  
 
Fase de Candidatura: 03/11/2017 a 16/11/2017 
 
As condições de Abertura da Bolsa são as seguintes: 
 
Área Científica Geral: Ciências biomédicas.  
 
Área Científica Específica: Biologia molecular e celular. 
 
Requisitos de Admissão:  
Serão apenas consideradas as candidaturas que reúnam os seguintes requisitos obrigatórios: 
Licenciatura em Bioquímica, Bioengenharia, Biologia ou áreas afins, com experiência em biologia molecular e 

celular.  
 
Requisitos de Preferência: 

 

 Experiência em investigação na área da biologia molecular e celular humana, incluindo experiência 
comprovada em culturas celulares (humanas), microscopia ótica/fluorescência, deteção e análise de 
variantes genéticas; 

 Experiência laboratorial e formação na área do projeto, capacidade de trabalho autónomo na execução 
de trabalho experimental; 

 Experiência em produção científica na área da biologia humana, nomeadamente sob a forma de 
comunicações em congressos e/ou artigos em revistas com revisão por pares, entre outros;  

 Disponibilidade imediata e flexibilidade de horário e bom relacionamento interpessoal; 

 Bom domínio de língua inglesa falada e escrita.  
 

Plano de trabalhos e objetivos: 
O/A candidato/a selecionado/a irá integrar um projeto sobre Modelos Celulares de Doenças Lisossomais. Ele/a 
irá contribuir para o estabelecimento de modelos utilizando iPSCs e edição génica. 
(i) Execução de tarefas relacionadas com a componente laboratorial do projeto; (ii) Disponibilidade para 

realização de estágios em laboratórios a colaborar no projeto, fora do Porto e para horários desfasados; (iii) 

Implementação e desenvolvimento de novas metodologias nomeadamente, criação, caracterização e 

investigação de modelos celulares; (iv) Participação na análise e tratamento de dados; (v) Organização de 

dados de forma a garantir a sua qualidade e reprodutibilidade; (vi) Participação em tarefas de gestão 

laboratorial; (vii) Contribuição para a preparação de trabalhos científicos; (viii) Contribuição para a 

disseminação de resultados do projeto. 

Legislação e regulamentação aplicável:  
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. O Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, I.P., aprovado pelo Regulamento nº 234/2012, publicado na II Série do Diário da República de 25 

de junho de 2012, (na versão atualizada), sem prejuízo 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 INSA, I.P., 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 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsas_25_06_2012.pdf
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf
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entre os bolseiros e a Instituição acolhendo e tratando os processos dos bolseiros. A DGRH-Bolsas pode ser 
contactada nos dias úteis, no horário de atendimento ao público regulamentado nesta Instituição. 
 
Local de trabalho:  
O trabalho será desenvolvido, maioritariamente, no Departamento de Genética Humana do INSA, no Porto.  
 
Orientação Científica:  
O trabalho será efetuado sob a orientação científica da Doutora Olga Amaral, Investigadora Responsável do 
Projeto FCT/CeMoLy/DGH/jn2016, Assistente Principal da carreira de TSS- ramo de Genética do 
Departamento de Genética Humana, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.  

 
Duração da bolsa:  
A bolsa é atribuída por 6 meses, com início previsto a 02 de janeiro de 2018, eventualmente renovável nos 
termos previstos e legislação em vigor. 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: 
De acordo com a tabela de valores para bolsas nacionais atribuídas pela FCT constante no regulamento de 
bolsas de investigação, o montante da bolsa é de 745 euros, preferencialmente pago por transferência 
bancária. O/A bolseiro/a tem também um Seguro de Acidentes Pessoais ou equivalente e a opção de 
usufruir de Seguro Social Voluntário (1º escalão).  
 
Método de seleção:  
Serão excluídos os candidatos que não cumpram os requisitos obrigatórios ou que não apresentem a 
documentação necessária. 
Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular (60 %) e carta de motivação (40 %). 
Os candidatos serão seriados de acordo com a classificação obtida. Os primeiros candidatos seriados, até à 
posição oito, passarão a uma segunda fase de avaliação sob a forma de entrevista, sendo a seleção final 
realizada segundo a fórmula de classificação: 0.6*avaliação documental (curricular e carta)+0.4*avaliação da 
entrevista. A classificação final será arredondada às décimas. 

 
Composição do Júri:  
O Júri é constituído pela Doutora Olga Amaral, investigadora responsável do projeto PTDC/BIM-
MEC/4762/2014, Técnico Superior de Saúde do INSA (presidente do Júri), pela Doutora Francisca Coutinho, 
aluna de pós-doutoramento do INSA e pela Mestre Ana Duarte, aluna de doutoramento no INSA (vogais 
efetivos). O Dr. Pedro Lacerda, Técnico Superior de Saúde do INSA, e o Professor Doutor José Bragança, da 
Universidade do Algarve, serão vogais suplentes. 
 
Prazo e forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas, 
obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura contendo a seguinte indicação no assunto: 
“Candidatura a Bolsa de Investigação Refª FCT/CeMoLy/DGH/ag2017”, acompanhada dos seguintes 
documentos necessários para a seleção: 
 

 Curriculum Vitae;  

 Carta de motivação; 

 Certificado de habilitações. 
 
As candidaturas deverão ser enviadas preferencialmente por e-mail, ou por correio com registo e aviso de 
receção, (até 16/11/2017) para o seguinte endereço: 

 
Olga Amaral 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 
Unidade de Investigação e Desenvolvimento 
Departamento de Genética Humana 
Rua Alexandre Herculano 321 
4000-055 Porto, Portugal 
Email: olga.amaral@insa.min-saude.pt 

 
Os candidatos que enviem as candidaturas por e-mail devem conservar o recibo de entrega e/ou leitura como 
comprovativo de receção.  
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Comunicação dos resultados aos candidatos e outras 
informações: os resultados do concurso serão comunicados aos candidatos através de correio eletrónico, com 

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores
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recibo de entrega. Após o envio do resultado da candidatura, considerar-se-á automaticamente notificado para 
consultar o processo se assim o desejar e pronunciar-se em sede de audiência prévia no prazo máximo de 10 
dias úteis. 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 úteis) equivale à renúncia da bolsa. Em caso de impedimento de aceitação da bolsa pelo primeiro 
candidato selecionado, a opção será o segundo qualificado (e assim sucessivamente) de acordo com a lista 
ordenada pelo Júri do concurso, a constar em Ata.  
A lista final de classificação será afixada em local visível, na Ala da Direção de Recursos Humanos (DRH), piso 
2, na sede deste Instituto e no DRH nas instalações do Porto. 


