
 

 
 

Aviso de abertura de procedimento concursal 

Título: Atribuição de uma bolsa de Investigação  

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do projecto NanoReproTox - 
Desvendando os impactos ecológicos da toxicidade de nanopartículas na reprodução de organismos marinhos / 
NOVA.id.FCT – Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT (PTDC/CTA-AMB/30908/2017 – LISBOA-
01-0145-FEDER-030908), co-financiado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e pelo 
Programa Operacional Regional de Lisboa, na sua componente FEDER, e pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I.P./MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC), nas seguintes condições: 

 

1. Área Científica: Ambiente e alterações climáticas  
 

2. Categoria/perfil dos destinatários:  
Requisitos obrigatórios: Serão considerados candidatos com: i) o grau de Mestre em Ciências Marinhas, 
Ciências e Engenharia do Ambiente, ou áreas afins que estejam inscritos ou que sejam elegíveis para inscrição 
num curso não conferente de grau, e que não excedam, com a celebração do contrato de bolsa, incluindo as 
renovações previstas no aviso, um período acumulado de dois anos neste tipo de bolsa, seguidos ou 
interpolados, situação a ser aferida pela apreciação do CV; ii) experiência de investigação e trabalho laboratorial. 

 
Factores preferenciais: i) domínio de inglês falado e escrito; ii) artigos científicos publicados como autor ou 
co-autor nas áreas de ciências marinhas e/ou Ciências e Engenharia do Ambiente. 

 

3. Plano de trabalhos: Pretende-se realizar a avaliação dos efeitos histopatológicos em gónadas de peixes e 
mexilhões expostos a nanoparticulas. O plano de trabalhos inclui: i) preparação de amostras, colorações e 
lâminas para análise histopatológica; ii) observação microscópica e análise de anomalias; iii) aquisição e 
tratamento dos dados; iv) escrita de artigos científicos; v) orientação de alunos de licenciatura; vi) participação 
em atividades de divulgação. 

 
4. Legislação e regulamentação aplicável:  

Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-lei Nº 202/2012 de 27 de Agosto (Estatuto 
do Bolseiro de Investigação Científica) e alterado pelo Decreto-Lei nº 233/2012 de 29 de Outubro, pela Lei 
nº12/2013 de 29 de Janeiro, pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 9 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 
de Agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação da NOVA.id.FCT – Associação para a Inovação e 
Desenvolvimento da FCT; Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação Para a Ciência e a Tecnologia, 
I.P. em vigor (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt); 

 

5. Local de trabalho:  
O trabalho será desenvolvido no MARLab – Marine Research and Environmantal Risk Lab, no MARE – NOVA, 
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa sob a orientação científica da Professora Doutora Marta Susana Silvestre Gouveia Martins, sendo 
a entidade contratante a NOVA.id.FCT – Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT.  

 

6. Duração da(s) bolsa(s):  
A bolsa terá à duração de 3 meses com início previsto em Junho de 2022. O contrato de bolsa poderá ser 
eventualmente renovado dentro da vigência do projecto. 

 



 

 
 

7. Valor do subsídio de manutenção mensal:  
O montante da bolsa corresponde a € 1.144,64, tendo por referência a tabela de valores das bolsas atribuídas 
directamente pela FCT, I.P. no País, sendo o pagamento efectuado mensalmente por transferência bancária. 

 

8. Métodos de selecção:  
Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: A) avaliação curricular (40%); B) experiência laboratorial 
nas técnicas indicadas nos requisitos deste edital (40%); C) carta de motivação (20%). Caso dois ou mais 
candidatos obtenham a mesma classificação, serão sujeitos a uma entrevista, passando a ponderação percentual 
a ser de 70% para o resultado obtidos nos critérios A a C e 30% para a entrevista. 

 

9. Composição do Júri de Selecção:  
Presidente: Professora Doutora Marta Martins 
Vogal efetivo 1: Doutora Cláudia Mieiro 
Vogal efetivo 2: Doutora Neusa Figueiredo 
Suplente 1: Professora Doutora Paula Sobral 
Suplente 2: Professora Doutora Graça Martinho  

 

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados:  
O projecto de decisão da avaliação do júri será notificado, até 90 dias após a data limite para a submissão de 
candidaturas, através de correio electrónico, disponibilizando o acesso às actas e à lista de ordenação provisória. 

Após a notificação, os candidatos terão 10 dias úteis para se pronunciarem sobre o projecto de decisão, em sede 
de audiência prévia dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. A decisão final 
será tomada após o decurso do período de audiência prévia, novamente notificada a todos os candidatos através 
de correio electrónico, cabendo reclamação da mesma, no prazo de 15 dias úteis (para o endereço de e-mail 
utilizado para a notificação), ou recurso, no prazo de 30 dias úteis, endereçado à Direcção da NOVA.ID.FCT 
através do endereço coord1@novaidfct.pt.  

 

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:  
O concurso encontra-se aberto no período de 11 a 24 de Maio de 2022. 

 

Documentação a fornecer em sede de candidatura: As candidaturas devem ser formalizadas, 
obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: i) Curriculum Vitae detalhado; ii) certificado de 
grau de mestre registado e/ou reconhecido em Portugal ou declaração sob compromisso de honra em conforme 
tem o grau exigido; iii) outros documentos comprovativos considerados relevantes, iv) carta de motivação; v) 
comprovativo de inscrição num curso não conferente de grau ou declaração de compromisso de honra em como 
é elegível para se inscrever e que se irá inscrever, caso seja selecionado. 

 

Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para 

a Presidente do Júri, Professora Doutora Marta Martins, e-mail marta.martins@fct.unl.pt, com o 

assunto: Candidatura Bolsa Mestre PTDC/CTA-AMB/30908/2017 

 

Documentação a fornecer em sede de contratualização: comprovativo de inscrição em curso não conferente 
de grau. 

 



 

 
 

12. Minutas: 
 

As minutas de: i) contrato de bolsa, ii) relatório final a apresentar pelo bolseiro, iii) relatório final a apresentar 
pelo orientador científico, e; iv) declaração sob compromisso de honra, podem ser encontradas no website da 
NOVA.id.FCT.  

 

 

 

  


