
 

 

EDITAL N.º 078/2017 
 

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

Uma Bolsa de Investigação para Mestre em microscopia 
 
 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação para mestre no âmbito do projeto: POCI-
01-0145-FEDER-022122  "PPBI - Plataforma Portuguesa de BioImagem", financiado com fundos nacionais através da 
FCT- Fundação para a Ciência e a Tecnologia e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento regional 
(FEDER) através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI),  nas seguintes condições: 
 
Área Científica: Microscopia e processamento de imagem 
 
Requisitos de admissão: Os candidatos deverão ser mestres em bioquímica, engenharia biomédica, ciências 
biológicas, bio-física, quimica ou áreas afins. Idealmente terão experiência em uma ou mais das seguintes áreas: 
microscopia de epifluorescência, microscopia confocal, microscopia de tempo real e processamento de imagem. 
Deste modo, será dada preferência a candidatos que: 

1)  tenham utilizado várias técnicas laboratoriais de microscopia, preparação de amostra ou outras;  
2) com experiência em microscopia epifluorescência, microscopia confocal, microscopia de tempo real, 

processamento de imagem e outras técnicas de microscopia;  
3) com experiência em preparação de amostras para microscopia;  
4) com experiência em trabalho em ambiente de unidades de serviços de microscopia (core-facilities);  
5) com experiência em manutenção de equipamentos de microscopia;  
6) que tenham capacidade de trabalho em equipas multidisciplinares;  
7) que tenham experiencia de trabalho em laboratórios de investigação científica;  
8) que sejam autores de publicações cientificas. 

 
Plano de trabalhos: O candidato dará apoio aos utilizadores da Unidade de Microscopia nomeadamente no treino 
e suporte diário dos utilizadores, na manutenção das funções regulares da Unidade e das suas estruturas de apoio, 
na utilização de ferramentas de análise e processamento de imagem. O bolseiro deverá apoiar a realização de cursos 
e workshops, organizados no âmbito da Unidade de Microscopia, dando suporte logístico e, quando possível, 
participando ativamente como formador. O bolseiro poderá ainda participar colaborativamente em projetos de 
investigação científica envolvendo microscopia e técnicas relacionadas.  
 
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 na Universidade do Algarve, campus de Gambelas, Unidade de 
Microscopia do CBMR, sob a orientação científica da Doutora Claudia Susana Reste Florindo.  
 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em Fevereiro de 2018. O contrato de 
bolsa poderá eventualmente, ser renovado até ao máximo da duração do projeto (duração máxima do projecto 
prevista para 30 de maio de 2020). 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 980,00 €, conforme tabela de valores 
das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores) e será pago 
mensalmente, por transferência bancaria.  
 
Métodos de seleção: Os candidatos serão avaliados curricularmente (35%) e por entrevista (65%). Haverá uma pré-
seleção baseada na seriação pela avaliação curricular, sendo convocados para entrevista os 5 primeiros candidatos  

 



 

 

 
 
 
com classificação mais alta. Caso o Júri decida que nenhum dos candidatos se adequa aos requisitos o concurso será 
declarado encerrado sem candidato selecionado e será aberto um novo concurso.  
 
Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção, formado por três Doutores efetivos e 1 suplente, 
será constituído por: 

-   Claudia Susana Reste Florindo ( Presidente do Júri); 
-   Clévio David Rodrigues Nóbrega  ( Vogal efetivo); 
-   Álvaro Augusto Marques Tavares ( Vogal efetivo); 
-   Raquel Gláucia Varzielas Pego de Andrade 
 (Vogal Suplente) 
 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de 
lista ordenada alfabeticamente afixada em local visível e público do edifício 8 Piso 1 (entrada principal) 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 

05/01/2018 a 19/01/2018. 

 
 
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; 
- carta de motivação, 
- uma carta de referência; e, contactos de duas referencias, 
-  outros documentos considerados relevantes.  
 
As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,  Edif.: 8 lab 
1.18, 8005-139 Faro, Edital  078/2017 ou por email para cstavares@ualg.pt com o assunto  PPBI- Bolsa de Mestre. 
 
A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no 
âmbito do Projeto em referência, sempre que o financiamento não se venha a efetivar. 
 
Universidade do Algarve, 04  de Dezembro  de 2017 
 
  
O Investigador Responsável 
 

 
 

Doutora Claudia Florindo 
 
 
 


