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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA MESTRE (BI-MESTRE) (1 vaga)

Referência de Bolsa: CyanoTox/BM/2019-024
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para Mestre, instituição
de I&D CIIMAR, no âmbito do projecto “CyanoTox – Assessment of cyanobacterial toxins in aquatic
systems: environmental impacts and development of new methodologies for their early detection “,
com a referência PTDC/AAG-GLO/2317/2014 e POCI-01-0145-FEDER-016799, financiado pelo
Programa Operacional Competividade e Internacionalização (POCI) nas seguintes condições:

1. Área Científica: Ciências do Ambiente
2. Requisitos de admissão:
Mestrado em Biologia ou áreas afins com classificação mínima 14 valores;
Dá-se preferência a candidatos com uma sólida formação em Biologia e com experiência
laboratorial relevante em métodos moleculares, em genómica evolutiva e na temática do
projecto. O júri poderá não atribuir a bolsa se a qualidade dos candidatos for inferior à
pretendida.
3. Plano de trabalhos:
Desenvolvimento de trabalho laboratorial na área da Genética e Genómica Evolutiva com
aplicação de métodos moleculares e análise filogenética e no âmbito do projecto acima
mencionado.
4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do
Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT e
Regulamento de Bolsas CIIMAR.
5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Grupo de Genómica Evolutiva do CIIMAR
- Centro interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, sob a orientação científica da
Doutora Cristiana Moreira.
6. Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, com início previsto em Maio de
2019.
7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 989,70,
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

8. Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
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Média de licenciatura (20%); experiência profissional (50%), experiência na área (30%); a avaliação
incluirá entrevista presencial em caso de empate, valendo a mesma nesse caso 50% da avaliação
final. Na eventualidade de os candidatos a concurso não reunirem as condições adequadas, o júri
reserva-se o direito de fechar o concurso sem qualquer recrutamento.

9. Composição do Júri de Selecção:
Presidente do Júri: Doutora Cristiana Moreira
1º Vogal: Doutor Agostinho Antunes
2º Vogal: Doutor Anoop Alex
10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão
publicitados, através de lista ordenada nota final obtida, no sítio do CIIMAR e
simultaneamente por e-mail; caso a decisão seja desfavorável os candidatos dispõem de um
prazo de 10 dias úteis para se pronunciarem, em sede de audiência prévia, nos termos do
Código do Procedimento Administrativo.
11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se
aberto no período de 15 a 30 de abril de 2019.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de candidatura por
email acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum vitae detalhado, certificado de
habilitações e carta de motivação. As candidaturas deverão ser enviadas por email com referência da
bolsa no titulo da mensagem:
Doutora Cristiana Moreira: cmoreira@ciimar.up.pt e secretariado@ciimar.up.pt .

