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Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação 
No âmbito do Projeto FED-AMR - The role of free extracellular DNA in dissemination of antimicrobial resistance 

over ecosystem boundaries along the food/feed chain 
Ref. 2020DDI1841 

 
 

AVISO DE ABERTURA 

 
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Departamento de Doenças Infeciosas, abre 
Concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação Científica – 1 vaga – a candidatos (M/F), no âmbito do 
Projeto FED-AMR - The role of free extracellular DNA in dissemination of antimicrobial resistance over ecosystem 
boundaries along the food/feed chain (Referência OHEJP JRP15-R2-AMR2.2-FED-AMR), financiado pela 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement no. 773830. 
 
 
Data de apresentação de candidatura: 24/05/2021 a 08/06/2021 
 
Área Científica Genérica: Ciências Biológicas 
 
Área Científica Específica: Microbiologia e/ou Bioinformática 
 
Requisitos de Admissão: Serão consideradas as candidaturas que reúnam os seguintes requisitos: 1) ser titular 
do grau de doutor obtido nos três anos anteriores à data da submissão da candidatura à bolsa (em cumprimento 
do disposto no artigo 7.º do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT n.º 950/2019); 2) possuir grau 
académico em Ciências Biológicas (Biologia, Bioquímica, Ciências Farmacêuticas, Medicina Veterinária, 
Agronomia, Ciências da Saúde ou áreas afins) e/ou possuir outro grau (Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento) 
na área da Bioinformática. 
 
Requisitos Preferenciais: 

 Experiência comprovada em genónima e/ou metagenómica; 

 Bom domínio na área da bioinformática (análise de dados de genómica e metagenómica) 

 Bons conhecimentos de bacteriologia clássica e biologia molecular;  

 Bons conhecimentos da língua Inglesa (oral e escrita);  

 Elevado sentido de responsabilidade; 

 Capacidade para implementar e desenvolver novas tecnologias; 

 Facilidade de relacionamento, comunicação e trabalho em equipa;  

 Disponibilidade imediata. 

 
Plano de trabalhos: 
O plano de trabalho previsto para a bolsa será realizado em contexto laboratorial e de bioinformática no 
Laboratório Nacional de Referência da Resistência aos Antibióticos e Infeções Associadas a Cuidados de Saúde, 
integrado num projeto que tem como base o conceito de Uma só Saúde (One Health). Este plano abrange a 
determinação do resistoma e da biodiversidade microbiana em onze compartimentos ambientais distintos (como 
fezes de animais, estrume, ração, solo, cereais, água e outros) e na identificação do papel do DNA extracelular 
na transferência genética horizontal entre os compartimentos testados. 
 
Legislação e regulamentação aplicável: 
Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei Nº123/2019, de 28 de agosto, sem prejuízo da restante 
legislação em vigor e das normas internas de funcionamento da Instituição. 
 
Local de trabalho: 
O trabalho será desenvolvido no Laboratório Nacional de Referência da Resistência aos Antibióticos e Infeções  
Associadas a Cuidados de Saúde do Departamento de Doenças Infeciosas, INSA, Av. Padre Cruz, 1649-016, 
Lisboa. 
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Orientação Científica: 
O trabalho será efetuado sob a orientação científica da Doutora Manuela Caniça, Responsável do Laboratório 
Nacional de Referência da Resistência aos Antibióticos e Infeções Associadas a Cuidados de Saúde, do 
Departamento de Doenças Infeciosas do INSA. 
 
Duração da bolsa: 
A bolsa terá à duração de 15 meses, com início previsto para julho de 2021. 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: 
O montante da bolsa corresponde a 1646,00€, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente 
pela FCT, I.P. no País (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), nos termos previstos no Estatuto do Bolseiro de 
Investigação, aprovado pela Lei nº. 40/2004, de 18 de agosto, acrescido de segurança social e seguro de 
Acidentes Pessoais ou equivalente.  
 
Métodos de seleção: 
O método de seleção a utilizar incidirá na avaliação da formação académica e da experiência profissional nas 
áreas acima indicadas. O processo de avaliação inclui avaliação curricular e entrevista. A classificação final será 
de 0 a 20 valores. 

 
Composição do Júri de Seleção:  
O Júri é constituído pela Doutora Manuela Caniça, investigadora principal com habilitação do INSA I.P. 
(Presidente do Júri), pela Doutora Eugénia Ferreira, investigadora auxiliar, e pela Doutora Vera Manageiro, 
investigadora auxiliar, da mesma instituição (vogais efetivos). 
 
Prazo e forma de apresentação das candidaturas:  
As candidaturas devem ser formalizadas obrigatoriamente com indicação da referência do anúncio e ser 
acompanhadas dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, detalhado e assinado (incluindo formação 
académica, experiência e formação profissional, publicações, participação em projetos nacionais e 
internacionais), certificados de habilitações e certificados de formação profissional, carta de motivação e 
contactos de investigador(es) a quem tenha(m) sido solicitada(s) carta(s) de referência. 
 
A candidatura deverá ser enviada até 08/06/2021 (prazo de entrega) por correio normal ou eletrónico, para o 
seguinte endereço: 
 
Manuela Caniça  
E-mail: manuela.canica@insa.min-saude.pt 
Laboratório Nacional de Referência da Resistência aos Antibióticos e IACS (LNR-RA/IACS) 
Departamento de Doenças Infeciosas 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
Av. Padre Cruz 
1649-016 Lisboa 
Portugal 
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados:  
O resultado do processo de seleção será divulgado, através do website: http://www.insa.pt/, sendo o candidato(a) 
selecionado(a) notificado através de e-mail. 
 
Comunicação dos resultados aos candidatos e outras informações: 
Os resultados do concurso serão comunicados aos candidatos através de correio eletrónico, com 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) 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, a constar em Ata. A 
lista final de classificação será afixada em local visível, na Ala da Direção de Recursos Humanos, piso 2, deste 
Instituto. 
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