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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa: 
Aviso de Abertura de Concurso Internacional para Contratação de Investigador(a)
Doutorado(a) 

Referência: PTDC/BII-BIO/28878/2017- #NOVAID04 

Área científica genérica: Engineering 

Área científica específica: Chemical engineering

Resumo do anúncio: 

Por decisão da Direcção da NOVA.id.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da
FCT (“NOVA.id.FCT”) procede-se à abertura de um concurso internacional para a contratação,
na modalidade de contrato a termo incerto, de um(a) Investigador(a) Doutorado(a), com a
referência interna “#NOVAID04”, para o exercício de actividades de investigação na área de
Engenharia de Proteínas e Biosensores, no âmbito do Projeto “PTDC/BII-BIO/28878/2017”,
financiado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e Programa
Operacional Regional de Lisboa, na componente FEDER (LISBOA-01-0145-FEDER-028878), e
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P..

Texto do anúncio

1. Modalidade de contratação e legislação aplicável
A contratação do(a) Investigador(a) Doutorado(a) realizar-se-á através de Contrato de
Trabalho a Termo Incerto, a celebrar nos termos do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º
7/2009, de 12 de Fevereiro, na sua redacção actual. O contrato terá uma duração previsível
de 30 meses, a qual não deverá exceder a duração do Projecto acima identificado. O contrato
tem início previsto em Janeiro de 2019.
São ainda aplicáveis ao presente processo de contratação, designadamente, o Decreto-Lei n.º
57/2016, de 19 de Julho, alterado pela Lei nº 57/2017, de 29 de Agosto (RJEC) e o Decreto
Regulamentar n.º 11-A /2017, de 29 de Dezembro.

2. Principais funções e actividades e exclusividade 
O(a) Investigador(a) Doutorado(a) irá desenvolver as seguintes atividades:
- Engenharia de proteínas, envolvendo modelação molecular e metodologias experimentais,
nomeadamente técnicas de biologia molecular, técnicas de expressão, purificação e
caracterização bioquímica e biofísica de proteínas;
- Processamento e caracterização de biomateriais;
- Desenvolvimento e optimização de biossensores;
- Orientação de investigadores juniores;
- Contribuição na redação de relatórios e artigos científicos;
- Contribuição para as atividades de disseminação e divulgação do projeto;
- Interação com parceiros nacionais e internacionais.
O(a) Investigador(a) Doutorado(a) dedicará plenamente a totalidade da sua actividade
profissional à NOVA.id.FCT, com carácter de exclusividade. 

3. Local de trabalho 
O(a) Investigador(a) Doutorado(a) prestará o seu trabalho nas instalações do Laboratório de
Engenharia Biomolecular, sitas no Departamento de Química, da Faculdade de Ciências e
Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa, e efectuará todas as deslocações, em Portugal ou
no estrangeiro, inerentes às suas funções ou necessárias ao exercício da sua actividade.

4. Remuneração mensal 
O(a) Investigador(a) Doutorado(a) auferirá uma remuneração mensal ilíquida de € 2.128,34
que tem por referência o 1º escalão do nível remuneratório inicial, nos termos do nº 2 do
Artigo 15º do DL nº 57/2016 de 19 de Julho, na redacção da Lei nº 57/2017 de 29 de Agosto,
e do Decreto Regulamentar nº 11-A/2017, de 29 de Dezembro.
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5. Requisitos de admissão
Podem apresentar-se ao presente concurso candidatos nacionais, estrangeiros e apátridas,
titulares do grau de doutor em Bioengenharia ou áreas afins e que possuam os seguintes
requisitos específicos:
a. Experiência nas áreas de Desenho e Engenharia de Péptidos e Proteínas (envolvendo
métodos computacionais e experimentais), produção e caracterização de proteínas;
b. Experiência em gestão de projetos e treino de cientistas juniores; 
c. Domínio da língua inglesa. 

6. Avaliação das Candidaturas e Composição do Júri
A avaliação das candidaturas será efectuada por um júri e seguirá a tramitação prevista nos
artigos 13º e 14º aplicáveis por remissão do artigo 19º todos do DL nº 57/2016 de 19 de
Julho, na redacção da Lei nº 57/2017 de 29 de Agosto.
Nos termos do disposto no Artigo 13º do DL nº 57/2016, o júri tem a seguinte composição:
- Presidente: Doutora Ana Cecília Afonso Roque; 
- Vogal: Doutora Ana Luísa Moreira de Carvalho;
- Vogal: Doutora Rita Gonçalves Sobral de Almeida;
- Vogal Suplente: Doutora Ana Sofia Fidalgo Pombo Mendes Pina Cartaxo;
- Vogal Suplente: Doutora Susana Isabel Conde Jesus Palma.

7. Critérios de selecção
A seleção do(a) Investigador(a) Doutorado(a) a contratar será realizada através da avaliação
do seu percurso científico e curricular, nos termos do DL nº 57/2016 de 19 de Julho, na
redacção da Lei nº 57/2017 de 29 de Agosto, sendo os seguintes os critérios de selecção e a
respectiva ponderação:
a) Mérito científico e adequação do perfil do candidato para o plano de trabalhos proposto
(45%);
b) Motivação e experiência profissional relevante para o desenvolvimento do projeto (45%);
c) Qualidade da Entrevista (10%). 
A entrevista apenas será realizada aos candidatos cuja classificação seja superior a 80 % nos
primeiros dois critérios.

8. Decisão Final 
A deliberação final do júri será homologada pelo dirigente máximo da NOVA.id.FCT a quem
compete ainda decidir sobre a contratação.
A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação final são publicitadas no
sítio na Internet da NOVA.id.FCT (www.novaidfct.pt) e enviadas por correio eletrónico, com
recibo de entrega, a todos os candidatos. 

9. Apresentação de Candidaturas
As candidaturas devem ser apresentadas no período de 26/10/2018 a 09/11/2018, através do
envio, por correio electrónico para cecilia.roque@fct.unl.pt, de um único ficheiro PDF contendo
os seguintes documentos, redigidos em Inglês: 

Carta de motivação; Curriculum vitae detalhado (incluindo endereço de email e um contacto
telefónico); Duas cartas de referência e respetivos contactos; Cópias de documentos
comprovativos dos graus académicos obtidos e sua classificação. Por favor indicar no Assunto
do e-mail a referência ID1/SEA2SEE/2018.

10. Política de não discriminação e de igualdade de acesso 
A NOVA.id.FCT promove activamente uma política de não discriminação e de igualdade de
acesso, pelo que nenhum candidato pode ser beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer
dever em razão, nomeadamente de ascendência, idade, sexo, deficiência, orientação sexual,
doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, religião ou convicções políticas.

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Informação não disponível 

País: Portugal 

Localidade: Caparica 

Instituição de acolhimento: NOVA.id.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento
da FCT 

Data limite de candidatura: 13 November 2018 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da
FCT 

Endereço:
Universidade Nova de Lisboa - Campus de Caparica 
Caparica - 2829-516 
Portugal 
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Email: coord@novaidfct.pt 

Website: http://www.novaid.fct.unl.pt/ 
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience

Vazio
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