
 

  
 

EDITAL N.º 075/2017 

ANÚNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA NO ÂMBITO DE PROJECTOS E INSTITUIÇÕES DE I&D  

Título: Bolsa de investigação (BI) para doutorado, uma (1) vaga 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de investigação (BI) para doutorado no âmbito do Projeto 
MAR-02.01.01-FEAMP-0058 ALGASOLE - "Desenvolvimento e implementação de alimentos suplementados em 
macroalgas ricas em vitamina K no cultivo de linguado (Solea senegalensis)"/Universidade do Algarve, financiado pelo 
Programa Operacional Mar 2020 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA - TIPOLOGIA INOVAÇÃO, 
nas seguintes condições: 

Área Científica: Ciências Biológicas 

Requisitos de admissão: Doutoramento, com experiência em investigação desenvolvida nas áreas de aquacultura, 
biologia molecular e biologia do esqueleto. Com preferência em candidatos com experiencia comprovada de trabalho 
desenvolvido na cultura de linguado e técnicas de biologia molecular aplicadas a peixes de cultivo. 

Plano de trabalhos:  

Recolha de recursos bibliográficos para determinação parâmetros de seleção de espécies de macroalgas ricas em 
filoquinona  

Desenvolvimento de estudos para a implementação dos cultivos experimentais com larvas de linguado utilizando 
rações experimentais suplementadas 

Estudos para implementação dos cultivos experimentais com juvenis de linguado utilizando rações experimentais 
suplementadas 

Formação especifica para o estabelecimento de técnicas de analítica para determinação de estresse oxidativo, perfis 
hormonais e determinação da qualidade do esqueleto em linguado 

Determinação dos padrões de expressão de genes relacionados com o desenvolvimento esquelético, stress, resistência 
a patologias e com o metabolismo de vitamina K com recurso a formação em técnicas de qPCR e análise de expressão  

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei nº 
40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo 
Decreto-Lei nº 233/2012, de 29 de outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, 
de 9 de julho e Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT em vigor, 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf). 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Biologia comparativa, adaptativa e funcional do 
esqueleto (BIOSKEL), laboratório 2.13 do edifício 7 da Universidade do Algarve, sob a orientação científica do Doutor 
Paulo Gavaia 

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em janeiro de 2018. O contrato de bolsa 
poderá eventualmente, ser renovado até ao máximo da duração do projeto. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1495, conforme tabela de valores 
das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). A bolsa será paga 
mensalmente por transferência bancária. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular, entrevista, 
experiência profissional, nota de curso e línguas, com a respetiva valoração de 40 %; 20%; 20%; 10% e 10%. 

 



 

  
 

 

 

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção, formado por três Doutores efetivos e 1 suplente, 
será constituído por: 

-   Paulo Jorge T. Gavaia (Presidente do Júri); 

-   Vincent Stéphane Eric Laizé (Vogal efetivo); 

-   Elsa Alexandra Martins Silva Cabrita (Vogal efetivo); 

-   Rui Orlando dos Santos (Vogal Suplente) 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através 
de lista ordenada por nota final obtida, afixada em local visível e público do edifício 7 Piso 1, Placa do CCMAR na 
Universidade do Algarve, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período 
de 19/12/2017 a 03/01/2018. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada 
dos seguintes documentos:  

- Curriculum Vitae; 

- Certificado de Habilitações; 

- Bilhete de Identidade / Passaporte; 

- Número de Identificação Fiscal; 

- Outros documentos comprovativos considerados relevantes 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Universidade do Algarve / Doutor Paulo Gavaia - 
gabinete 2.76 edificio 7, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª (16-02-01-FMP-0058 - UNIVERSIDADE DO 
ALGARVE - ALGASOLE) ou por email para (pgavaia@ualg.pt). 

A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito 
do Projecto em referência, sempre que o financiamento não se venha a efetivar. 

Universidade do Algarve, 24 de novembro de 2017  

O Investigador Responsável 

 
 
 

Doutor Paulo Gavaia 

 

 

 

 

 

 


