- Ata Número Um Abertura de procedimento concursal para o preenchimento de sete postos de trabalho do mapa
de pessoal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo
programa de regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP)

Ao 12 dia do mês de janeiro de 2020, pelas quinze horas e meia, reuniu o Júri do Concurso supracitado,
nomeado nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de abril, por deliberação
do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge de 30 de dezembro de 2020.

Estiveram presentes por videoconferência os seguintes membros do Júri: Presidente: Doutor Peter
Jordan, Investigador Coordenador, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.; Vogais:
Doutora Ana Cristina Gomes Espada de Sousa, Investigadora Coordenadora, Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa; Doutor Carlos Miguel Ribeiro da Silva Farinha, Professor Associado com
agregação, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; Doutor Duarte Custal Ferreira Barral,
Professor Associado, NOVA Medical School/Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA
de Lisboa; Doutor João Manuel Lopes Borges Lavinha, Investigador Principal aposentado, Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P..

Os termos do presente procedimento concursal são os estabelecidos pela Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro, a qual estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários
(PREVPAP), tendo em vista o preenchimento de sete postos de trabalho, na carreira e categoria de
investigador auxiliar, para o exercício de funções nos Departamentos de Genética Humana ou de
Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não-Transmissíveis.

Esta reunião teve por finalidade deliberar sobre o Aviso de Abertura (Anexo I), bem como sobre os
critérios de avaliação e ponderação a serem aplicados (Anexo II), que se anexam à presente ata como
parte integrante da mesma.
O júri acordou que as deliberações serão tomadas por votação nominal e por maioria, e que, de acordo
com a lei, em caso de empate, o Presidente detém voto de qualidade.

Em seguida o júri pronunciou-se sobre os “Critérios de avaliação e ponderação a serem aplicados aos
candidatos admitidos ao concurso”, sendo a respetiva classificação final expressa numa escala
numérica de 0 a 20, tendo em conta o percurso científico e curricular do(a)s candidato(a)s, e
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consistindo na apreciação do curriculum vitae do(a)s candidato(a)s e da adequação do(a)s mesmo(a)s
aos requisitos preferenciais do lugar posto a concurso, atento o previsto no artigo 5.º da Lei n.º
112/2017, de 29 de dezembro, atrás referida.

A nota a atribuir tem em conta critérios objetivos de ordenação que serão devidamente espelhados na
respetiva Ata, onde o arredondamento da Nota Final de classificação é, para cada candidato, até duas
casas decimais.

Esta Ata, junto com os anexos Anexo I - Aviso de abertura do concurso, Anexo II-A-G - Grelha de
Avaliação para as referências A-G, constitui um total de 22 páginas.
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelos presentes.

O Júri,

O Presidente,

_____________________________________________________________
Doutor Peter Jordan

Os Vogais,

_____________________________________________________________
Assinado por : Carlos Miguel Ribeiro da Silva
Farinha
Num. de Identificação: BI09866211
Data: 2021.01.14 15:46:20 +0000

Doutora Ana Cristina Gomes Espada de Sousa

_____________________________________________________________
Professor Doutor Carlos Miguel Ribeiro da Silva Farinha
Assinado por : Duarte Custal Ferreira Barral
Num. de Identificação: BI10258344
Data: 2021.01.14 17:55:36+00'00'
_____________________________________________________________

Professor Doutor Duarte Custal Ferreira Barral

_____________________________________________________________
Doutor João Manuel Lopes Borges Lavinha
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Anexo II-A
Critérios de avaliação e ponderação a serem aplicados / Grelha de avaliação
1 posto de trabalho com a referência A, área de doenças crónico-degenerativas e genéticas.

Concurso para o preenchimento de sete postos de trabalho do mapa de pessoal do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de
vínculos precários (PREVPAP).
Preâmbulo

1º
O posto de trabalho, na área científica de doenças crónico-degenerativas e genéticas, para a
qual é aberto o concurso, é restrito a candidatos que exerçam ou tenham exercido funções que
correspondam ao conteúdo funcional da carreira/categoria a concurso, sem o vínculo jurídico
adequado, reconhecido nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por
homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
2º
São requisitos específicos, para um candidato ser admitido a concurso, os definidos nos n.º 9 e
11 do aviso de abertura para este posto de trabalho, nomeadamente
a) possuir Doutoramento em Bioquímica;
b) exercer ou ter exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira de
investigação, sem o vínculo jurídico adequado, e ter esta situação reconhecida nos termos do artigo
3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
A ausência de um destes requisitos exclui a admissão do candidato ao concurso.
3º
Na avaliação curricular, um fator de ponderação é o tempo de exercício de funções
caracterizadoras do posto de trabalho a concurso, conforme determinado pelo n.º 6 do artigo 10.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o programa de regularização extraordinária
dos vínculos precários.

Fórmula de classificação final = 0,35AC + 0,35EP + 0,05AEC + 0,25TEF
em que AC=Atividade Científica nos últimos cinco anos; EP=Experiência profissional adquirida na
área afim do concurso; AEC= Atividades de extensão científica nos últimos cinco anos; TEF= tempo
de exercício de funções do posto de trabalho a concurso

Referência A:
1. AC- Atividade Científica (máx. 20 pontos)
a. Qualidade e quantidade das publicações científicas em revistas internacionais com
arbitragem científica ou em livros, na área afim do concurso (máx. 12 pontos).
b. Participação em projetos de I&D com financiamento competitivo como investigador
responsável ou participante (máx. 5 pontos).
c. Participação em reuniões científicas nacionais e internacionais com comunicação oral
(convidada ou não) ou em poster (máx. 3 pontos).
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2. EP- Experiência profissional adquirida na área afim de concurso (máx. 20 pontos)
a. Experiência na área das doenças cardiovasculares causadas por dislipidémias (máx. 8
pontos);
b. Experiência na elaboração e manutenção de uma base de dados que relaciona mutações
associadas a dislipidémias, prevalência de fatores de risco e fenótipos clínicos dos
indivíduos (máx. 6 pontos).
c. Experiência com técnicas laboratoriais de estudos funcionais in vitro para caracterização
de mutações nos genes associados a dislipidémias (máx. 6 pontos).

.
3. AEC- Atividades de extensão científica (máx. 20 pontos)
a. Participação na organização de reuniões científicas (máx. 6 pontos)
b. Participação em ações de promoção da cultura científica (visitas de estudo, exposições,
folhetos educativos, …) (máx. 2 pontos).
c. Ações de formação para profissionais e alunos, incluindo experiência de lecionação no
ensino superior (máx. 6 pontos).
d. Participação em júris e atividades de arbitragem científica (máx. 6 pontos).
4.
TEF- Tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso
(máx. 20 pontos)
a. Anos de exercício de funções no âmbito das competências atribuídas ao Departamento de
Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não-Transmissíveis do INSA (3 pontos por
cada ano).
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Anexo II-B
Critérios de avaliação e ponderação a serem aplicados / Grelha de avaliação
1 posto de trabalho com a referência B, área de doenças crónico-degenerativas e genéticas

Concurso para o preenchimento de sete postos de trabalho do mapa de pessoal do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de
vínculos precários (PREVPAP).
Preâmbulo

1º
O posto de trabalho, na área científica de doenças crónico-degenerativas e genéticas, para a
qual é aberto o concurso, é restrito a candidatos que exerçam ou tenham exercido funções que
correspondam ao conteúdo funcional da carreira/categoria a concurso, sem o vínculo jurídico
adequado, reconhecido nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por
homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
2º
São requisitos específicos, para um candidato ser admitido a concurso, os definidos nos n.º 9 e
11 do aviso de abertura para este posto de trabalho, nomeadamente
a) possuir Doutoramento em Psicologia Cognitiva;
b) exercer ou ter exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira de
investigação, sem o vínculo jurídico adequado, e ter esta situação reconhecida nos termos do artigo
3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
A ausência de um destes requisitos exclui a admissão do candidato ao concurso.
3º
Na avaliação curricular, um fator de ponderação determinado pelo n.º 6 do artigo 10.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o programa de regularização extraordinária dos
vínculos precários, é o tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a
concurso.

Fórmula de classificação final = 0,35AC + 0,35EP + 0,05AEC + 0,25TEF
em que AC=Atividade Científica nos últimos cinco anos; EP=Experiência profissional adquirida na
área afim de concurso; AEC= Atividades de extensão científica nos últimos cinco anos; TEF= tempo
de exercício de funções do posto de trabalho a concurso

Referência B:
4. AC- Atividade Científica (máx. 20 pontos)
a. Qualidade e quantidade das publicações científicas em revistas internacionais com
arbitragem científica ou em livros, na área afim do concurso (máx. 12 pontos).
b. Participação em projetos de I&D com financiamento competitivo como investigador
responsável ou participante (máx. 5 pontos).
c. Participação em reuniões científicas nacionais e internacionais com comunicação oral
(convidada ou não) ou em poster (máx. 3 pontos).
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5. EP- Experiência profissional adquirida na área afim de concurso (máx. 20 pontos)
a. Experiência em estudos epidemiológicos relacionados com a Perturbação do Espetro do
Autismo (PEA) em populações de crianças com PEA e suas famílias (estimativa de
prevalências da patologia, determinantes biológicos, comportamentais, ambientais e
sociais) (máx. 8 pontos)
b. Experiência com o desenvolvimento, tradução, adaptação e implementação de
questionários dirigidos a profissionais de saúde e à população em geral ou com
patologias do neurodesenvolvimento (máx. 6 pontos)
c. Experiência com a colheita de dados epidemiológicos e e análise estatística relativa a
dados biológicos, comportamentais, ambientais e sociais no âmbito das patologias do
neurodesenvolvimento (máx. 6 pontos).
6. AEC- Atividades de extensão científica (máx. 20 pontos)
a. Participação na organização de reuniões científicas (máx. 6 pontos)
b. Participação em ações de promoção da cultura científica (visitas de estudo, exposições,
folhetos educativos, …) (máx. 2 pontos).
c. Ações de formação para profissionais e alunos, incluindo experiência de lecionação no
ensino superior (máx. 6 pontos).
d. Participação em júris e atividades de arbitragem científica (máx. 6 pontos).
4.
TEF- Tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso,
(máx. 20 pontos)
b. Anos de exercício de funções no âmbito das competências atribuídas ao Departamento de
Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não-Transmissíveis do INSA (3 pontos por
cada ano).
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Anexo II-C
Critérios de avaliação e ponderação a serem aplicados / Grelha de avaliação
1 posto de trabalho com a referência C, área de doenças crónico-degenerativas e genéticas.

Concurso para o preenchimento de sete postos de trabalho do mapa de pessoal do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de
vínculos precários (PREVPAP).
Preâmbulo

1º
O posto de trabalho, na área científica de doenças crónico-degenerativas e genéticas, para a
qual é aberto o concurso, é restrito a candidatos que exerçam ou tenham exercido funções que
correspondam ao conteúdo funcional da carreira/categoria a concurso, sem o vínculo jurídico
adequado, reconhecido nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por
homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
2º
São requisitos específicos, para um candidato ser admitido a concurso, os definidos nos n.º 9 e
11 do aviso de abertura para este posto de trabalho, nomeadamente
a) possuir Doutoramento em Biologia;
b) exercer ou ter exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira de
investigação, sem o vínculo jurídico adequado, e ter esta situação reconhecida nos termos do artigo
3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
A ausência de um destes requisitos exclui a admissão do candidato ao concurso.
3º
Na avaliação curricular, um fator de ponderação determinado pelo n.º 6 do artigo 10.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o programa de regularização extraordinária dos
vínculos precários, é o tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a
concurso.

Fórmula de classificação final = 0,35AC + 0,35EP + 0,05AEC + 0,25TEF
em que AC=Atividade Científica nos últimos cinco anos; EP=Experiência profissional adquirida na
área afim de concurso; AEC= Atividades de extensão científica nos últimos cinco anos; TEF= tempo
de exercício de funções do posto de trabalho a concurso

Referência C:
7. AC- Atividade Científica (máx. 20 pontos)
a. Qualidade e quantidade das publicações científicas em revistas internacionais com
arbitragem científica ou em livros, na área afim do concurso (máx. 12 pontos).
b. Participação em projetos de I&D com financiamento competitivo como investigador
responsável ou participante (máx. 5 pontos).
c. Participação em reuniões científicas nacionais e internacionais com comunicação oral
(convidada ou não) ou em poster (máx. 3 pontos).
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8. EP- Experiência profissional adquirida na área afim de concurso (máx. 20 pontos)
a. Experiência na área de Doenças Lisossomais de Sobrecarga (máx. 8 pontos)
b. Experiência com o desenvolvimento de metodologias à base de RNA para a correção de
mutações de splicing (máx. 6 pontos)
c. Experiência com a validação de abordagens terapêuticas em células de doentes ou
modelos animais (máx. 6 pontos).
9. AEC- Atividades de extensão científica (máx. 20 pontos)
a. Participação na organização de reuniões científicas (máx. 6 pontos)
b. Participação em ações de promoção da cultura científica (visitas de estudo, exposições,
folhetos educativos, …) (máx. 2 pontos).
c. Ações de formação para profissionais e alunos, incluindo experiência de lecionação no
ensino superior (máx. 6 pontos).
d. Participação em júris e atividades de arbitragem científica (máx. 6 pontos).
4.
TEF- Tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso,
(máx. 20 pontos)
c. Anos de exercício de funções no âmbito das competências atribuídas ao Departamento de
Genética Humana do INSA (3 pontos por cada ano).
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Anexo II-D
Critérios de avaliação e ponderação a serem aplicados / Grelha de avaliação
1 posto de trabalho com a referência D, área de doenças crónico-degenerativas e genéticas.

Concurso para o preenchimento de sete postos de trabalho do mapa de pessoal do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de
vínculos precários (PREVPAP).
Preâmbulo

1º
O posto de trabalho, na área científica de doenças crónico-degenerativas e genéticas, para a
qual é aberto o concurso, é restrito a candidatos que exerçam ou tenham exercido funções que
correspondam ao conteúdo funcional da carreira/categoria a concurso, sem o vínculo jurídico
adequado, reconhecido nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por
homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
2º
São requisitos específicos, para um candidato ser admitido a concurso, os definidos nos n.º 9 e
11 do aviso de abertura para este posto de trabalho, nomeadamente
a) possuir Doutoramento em Bioquímica;
b) exercer ou ter exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira de
investigação, sem o vínculo jurídico adequado, e ter esta situação reconhecida nos termos do artigo
3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
A ausência de um destes requisitos exclui a admissão do candidato ao concurso.
3º
Na avaliação curricular, um fator de ponderação determinado pelo n.º 6 do artigo 10.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o programa de regularização extraordinária dos
vínculos precários, é o tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a
concurso.

Fórmula de classificação final = 0,35AC + 0,35EP + 0,05AEC + 0,25TEF
em que AC=Atividade Científica nos últimos cinco anos; EP=Experiência profissional adquirida na
área afim de concurso; AEC= Atividades de extensão científica nos últimos cinco anos; TEF= tempo
de exercício de funções do posto de trabalho a concurso

Referência D:
10. AC- Atividade Científica (máx. 20 pontos)
a. Qualidade e quantidade das publicações científicas em revistas internacionais com
arbitragem científica ou em livros, na área afim do concurso (máx. 12 pontos).
b. Participação em projetos de I&D com financiamento competitivo como investigador
responsável ou participante (máx. 5 pontos).
c. Participação em reuniões científicas nacionais e internacionais com comunicação oral
(convidada ou não) ou em poster (máx. 3 pontos).
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11. EP- Experiência profissional adquirida na área afim de concurso (máx. 20 pontos)
a. Experiência na área de Doenças Hereditárias do Metabolismo, nomeadamente em
Doenças Lisossomais de Sobrecarga (máx. 8 pontos)
b. Experiência com técnicas de biologia celular e molecular (cultura de células, transfeção,
PCR em tempo real, mutagénese dirigida e produção de lentivírus e adenovírus), de
bioquímica (SDS-PAGE, Western Blot, imunoprecipitação, focagem isoelétrica, citometria
de fluxo, doseamentos enzimáticos, ensaios de reparação da membrana celular com a
toxina Estreptolisina –O) e de microscopia confocal (máx. 6 pontos)
c. Experiência na aplicação da tecnologia de NGS à investigação em doenças genéticas
(máx. 6 pontos).

12. AEC- Atividades de extensão científica (máx. 20 pontos)
a. Participação na organização de reuniões científicas (máx. 6 pontos)
b. Participação em ações de promoção da cultura científica (visitas de estudo, exposições,
folhetos educativos, …) (máx. 2 pontos).
c. Ações de formação para profissionais e alunos, incluindo experiência de lecionação no
ensino superior (máx. 6 pontos).
d. Participação em júris e atividades de arbitragem científica (máx. 6 pontos).
4.
TEF- Tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso,
(máx. 20 pontos)
d. Anos de exercício de funções no âmbito das competências atribuídas ao Departamento de
Genética Humana do INSA (3 pontos por cada ano).
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Anexo II-E
Critérios de avaliação e ponderação a serem aplicados / Grelha de avaliação
1 posto de trabalho com a referência E, área de doenças crónico-degenerativas e genéticas

Concurso para o preenchimento de sete postos de trabalho do mapa de pessoal do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de
vínculos precários (PREVPAP).
Preâmbulo

1º
O posto de trabalho, na área científica de doenças crónico-degenerativas e genéticas, para a
qual é aberto o concurso, é restrito a candidatos que exerçam ou tenham exercido funções que
correspondam ao conteúdo funcional da carreira/categoria a concurso, sem o vínculo jurídico
adequado, reconhecido nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por
homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
2º
São requisitos específicos, para um candidato ser admitido a concurso, os definidos nos n.º 9 e
11 do aviso de abertura para este posto de trabalho, nomeadamente
a) possuir Doutoramento em Biologia;
b) exercer ou ter exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira de
investigação, sem o vínculo jurídico adequado, e ter esta situação reconhecida nos termos do artigo
3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
A ausência de um destes requisitos exclui a admissão do candidato ao concurso.
3º
Na avaliação curricular, um fator de ponderação determinado pelo n.º 6 do artigo 10.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o programa de regularização extraordinária dos
vínculos precários, é o tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a
concurso.

Fórmula de classificação final = 0,35AC + 0,35EP + 0,05AEC + 0,25TEF
em que AC=Atividade Científica nos últimos cinco anos; EP=Experiência profissional adquirida na
área afim de concurso; AEC= Atividades de extensão científica nos últimos cinco anos; TEF= tempo
de exercício de funções do posto de trabalho a concurso

Referência E:
13. AC- Atividade Científica (máx. 20 pontos)
a. Qualidade e quantidade das publicações científicas em revistas internacionais com
arbitragem científica ou em livros, na área afim do concurso (máx. 12 pontos).
b. Participação em projetos de I&D com financiamento competitivo como investigador
responsável ou participante (máx. 5 pontos).
c. Participação em reuniões científicas nacionais e internacionais com comunicação oral
(convidada ou não) ou em poster (máx. 3 pontos).
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14. EP- Experiência profissional adquirida na área afim de concurso (máx. 20 pontos)
a. Experiência na análise de vias de sinalização dependentes de RAC1 em células tumorais
(máx. 8 pontos)
b. Experiência em técnicas avançadas de biologia molecular e celular, nomeadamente,
microscopia confocal, análise da fração ativa de GTPases RAC, ensaios repórter de
atividade transcricional, ensaios de fosforilação in vitro (máx. 6 pontos)
c. Experiência em técnicas de análise de proteínas transportadoras da membrana
plasmática (máx. 6 pontos).
15. AEC- Atividades de extensão científica (máx. 20 pontos)
a. Participação na organização de reuniões científicas (máx. 6 pontos)
b. Participação em ações de promoção da cultura científica (visitas de estudo, exposições,
folhetos educativos, …) (máx. 2 pontos).
c. Ações de formação para profissionais e alunos, incluindo experiência de lecionação no
ensino superior (máx. 6 pontos).
d. Participação em júris e atividades de arbitragem científica (máx. 6 pontos).
4.
TEF- Tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso,
(máx. 20 pontos)
e. Anos de exercício de funções no âmbito das competências atribuídas ao Departamento de
Genética Humana do INSA (3 pontos por cada ano).
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Anexo II-F
Critérios de avaliação e ponderação a serem aplicados / Grelha de avaliação
1 posto de trabalho com a referência F, área de doenças crónico-degenerativas e genéticas

Concurso para o preenchimento de sete postos de trabalho do mapa de pessoal do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de
vínculos precários (PREVPAP).
Preâmbulo

1º
O posto de trabalho, na área científica de doenças crónico-degenerativas e genéticas, para a
qual é aberto o concurso, é restrito a candidatos que exerçam ou tenham exercido funções que
correspondam ao conteúdo funcional da carreira/categoria a concurso, sem o vínculo jurídico
adequado, reconhecido nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por
homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
2º
São requisitos específicos, para um candidato ser admitido a concurso, os definidos nos n.º 9 e
11 do aviso de abertura para este posto de trabalho, nomeadamente
a) possuir Doutoramento em Ciências Biomédicas;
b) exercer ou ter exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira de
investigação, sem o vínculo jurídico adequado, e ter esta situação reconhecida nos termos do artigo
3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
A ausência de um destes requisitos exclui a admissão do candidato ao concurso.
3º
Na avaliação curricular, um fator de ponderação determinado pelo n.º 6 do artigo 10.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o programa de regularização extraordinária dos
vínculos precários, é o tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a
concurso.

Fórmula de classificação final = 0,35AC + 0,35EP + 0,05AEC + 0,25TEF
em que AC=Atividade Científica nos últimos cinco anos; EP=Experiência profissional adquirida na
área afim de concurso; AEC= Atividades de extensão científica nos últimos cinco anos; TEF= tempo
de exercício de funções do posto de trabalho a concurso

Referência F:
16. AC- Atividade Científica (máx. 20 pontos)
a. Qualidade e quantidade das publicações científicas em revistas internacionais com
arbitragem científica ou em livros, na área afim do concurso (máx. 12 pontos).
b. Participação em projetos de I&D com financiamento competitivo como investigador
responsável ou participante (máx. 5 pontos).
c. Participação em reuniões científicas nacionais e internacionais com comunicação oral
(convidada ou não) ou em poster (máx. 3 pontos).
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17. EP- Experiência profissional adquirida na área afim de concurso (máx. 20 pontos)
a. Experiência na área da bioquímica de doenças hereditárias do metabolismo (máx. 8
pontos)
b. Experiência com o desenvolvimento de novos ensaios enzimáticos para doenças
hereditárias do metabolismo (máx. 6 pontos)
c. Experiência com a identificação e implementação de doseamento de enzimas e
biomarcadores para monitorização de doenças hereditárias do metabolismo, incluindo
doenças de Gaucher, Fabry e Mucopolissacaridoses (máx. 6 pontos).
18. AEC- Atividades de extensão científica (máx. 20 pontos)
a. Participação na organização de reuniões científicas (máx. 6 pontos)
b. Participação em ações de promoção da cultura científica (visitas de estudo, exposições,
folhetos educativos, …) (máx. 2 pontos).
c. Ações de formação para profissionais e alunos, incluindo experiência de lecionação no
ensino superior (máx. 6 pontos).
d. Participação em júris e atividades de arbitragem científica (máx. 6 pontos).
4.
TEF- Tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso,
(máx. 20 pontos)
f. Anos de exercício de funções no âmbito das competências atribuídas ao Departamento de
Genética Humana do INSA (3 pontos por cada ano).
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Anexo II-G
Critérios de avaliação e ponderação a serem aplicados / Grelha de avaliação
1 posto de trabalho com a referência G, área de doenças crónico-degenerativas e genéticas

Concurso para o preenchimento de sete postos de trabalho do mapa de pessoal do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de
vínculos precários (PREVPAP).
Preâmbulo

1º
O posto de trabalho, na área científica de doenças crónico-degenerativas e genéticas, para a
qual é aberto o concurso, é restrito a candidatos que exerçam ou tenham exercido funções que
correspondam ao conteúdo funcional da carreira/categoria a concurso, sem o vínculo jurídico
adequado, reconhecido nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por
homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
2º
São requisitos específicos, para um candidato ser admitido a concurso, os definidos nos n.º 9 e
11 do aviso de abertura para este posto de trabalho, nomeadamente
a) possuir Doutoramento em Biologia;
b) exercer ou ter exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira de
investigação, sem o vínculo jurídico adequado, e ter esta situação reconhecida nos termos do artigo
3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por homologação ao abrigo do programa PREVPAP.
A ausência de um destes requisitos exclui a admissão do candidato ao concurso.
3º
Na avaliação curricular, um fator de ponderação determinado pelo n.º 6 do artigo 10.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabelece o programa de regularização extraordinária dos
vínculos precários, é o tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a
concurso.

Fórmula de classificação final = 0,35AC + 0,35EP + 0,05AEC + 0,25TEF
em que AC=Atividade Científica nos últimos cinco anos; EP=Experiência profissional adquirida na
área afim de concurso; AEC= Atividades de extensão científica nos últimos cinco anos; TEF= tempo
de exercício de funções do posto de trabalho a concurso

Referência G:
19. AC- Atividade Científica (máx. 20 pontos)
a. Qualidade e quantidade das publicações científicas em revistas internacionais com
arbitragem científica ou em livros, na área afim do concurso (máx. 12 pontos).
b. Participação em projetos de I&D com financiamento competitivo como investigador
responsável ou participante (máx. 5 pontos).
c. Participação em reuniões científicas nacionais e internacionais com comunicação oral
(convidada ou não) ou em poster (máx. 3 pontos).
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20. EP- Experiência profissional adquirida na área afim de concurso (máx. 20 pontos)
a. Experiência na área do metabolismo do RNA (máx. 8 pontos)
b. Experiência na investigação de mecanismos alternativos da síntese proteica associados
com o cancro (máx. 6 pontos)
c. Experiência na investigação dos mecanismos moleculares da tradução ribossomal de
RNA mensageiro (máx. 6 pontos).
21. AEC- Atividades de extensão científica (máx. 20 pontos)
a. Participação na organização de reuniões científicas (máx. 6 pontos)
b. Participação em ações de promoção da cultura científica (visitas de estudo, exposições,
folhetos educativos, …) (máx. 2 pontos).
c. Ações de formação para profissionais e alunos, incluindo experiência de lecionação no
ensino superior (máx. 6 pontos).
d. Participação em júris e atividades de arbitragem científica (máx. 6 pontos).
4.
TEF- Tempo de exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso,
(máx. 20 pontos)
g. Anos de exercício de funções no âmbito das competências atribuídas ao Departamento de
Genética Humana do INSA (3 pontos por cada ano).
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