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EDITAL 

CONCURSO BOLSA 
DE INVESTIGAÇÃO  
 
 

 Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do projeto nº 
FCOMP-01-0124-FEDER-019446, (Ref. FCT: PTDC/AGR-ALI/121057/2010) 

 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de (uma) Bolsa de Investigação 

(BI) no âmbito do projecto de I&D “True-Lyse: propriedades para 

endolisinas adaptadas a temperaturas baixas”, projecto PTDC// AGR-
ALI/121057/2010, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES 

(PIDDAC) e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) através do COMPETE – Programa Operacional Factores 

de Competitividade (POFC). 

 

Área Científica: Engenharia Biológica, Biotecnologia e áreas afins 
 

Requisitos de admissão: Os candidatos devem possuir o grau de Mestre em 

Engenharia Biológica, Biotecnologia, Engenharia Genética e Biologia 

Molecular ou áreas afins. 

Experiência na aplicação de técnicas de biologia molecular e software para 

analisar sequencias de proteínas e ADN, e experiência com fagos serão 

também valorizadas.  São necessários bons conhecimentos de Inglês falado 

e escrito.  

 

Plano de trabalhos: O candidato(a) irá realizar trabalho de investigação no 

âmbito do projeto acima referido integrado nas tarefas 1 e 2 

(´Computational analysis of the lysin proteins to determine mutagenesis 

strategy´ e ´Screening and phage selection, cloning, expression and 

characterization of suitable lysin´), nomeadamente na clonagem e produção 

de endolisinas que funcionam contra Listeria monocytogenes a temperaturas 

baixas.  

 
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto 

(Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da 

Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010. 

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no IBB - Instituto de 

Biotecnologia e Bioengenharia, Centro de Engenharia Biológica da 

Universidade do Minho, sob a orientação científica do Doutor Leon 

Kluskens. 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, em regime de 

exclusividade. A bolsa tem início previsto em 15 de Junho de 2012. O 

contrato de bolsa poderá eventualmente ser renovado por períodos similares 

até um máximo de 12 meses. 

 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante mensal da bolsa 

será de 980 Euros, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas 

directamente pela FCT, I.P. no País 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).  

 

Métodos de selecção: O candidato a selecionar tem que possuir o grau de 



 

Mestre e reunir as condições para prosseguir para Doutoramento. 

Adicionalmente, a seleção dos candidatos será feita em duas etapas, sendo 

que a segunda é facultativa: 

(i) Avaliação Curricular (AC), considerando os parâmetros de formação 

académica, perfil curricular e experiência em investigação científica 

relevante para o projeto. Será também avaliada a experiência profissional na 

área científica do projeto. A ponderação para a valoração final, da avaliação 

curricular será de 60%, sendo expressa na escala de 0 a 20 valores.  

(ii) Entrevista Pessoal (EP), também classificada numa escala de 0 a 20 

valores, terá uma ponderação de 40%. O objetivo da EP é avaliar de forma 

objetiva e sistemática a experiência profissional e aspetos comportamentais 

dos candidatos, tais como a capacidade de comunicação e de relacionamento 

interpessoal.  

A classificação final dos candidatos resultará da aplicação da seguinte 

fórmula: 

CF= 0,60 AC + 0,40 EP 

Candidatos com uma valoração inferior a 12 valores no método de seleção 

(i) “Avaliação Curricular” não serão convocados para entrevista pessoal. 

Serão excluídos os candidatos que não compareçam à entrevista, no caso de 

serem convocados. 

 

Composição do Júri de Selecção:  
O júri será presidido pelo Doutor Leon Kluskens e pelos vogais efectivos 

Doutor Sílvio Santos e Doutora Joana Azeredo. 

 

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 Centro de Engenharia Biológica da 

Universidade do Minho 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 17 a 30 de maio de 2012. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio 

de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: carta de 

motivação, Curriculum vitae e certificado(s) de habilitações. 

 

As candidaturas deverão ser remetidas por correio para o seguinte endereço: 

Universidade do Minho 

Departamento de Engenharia Biológica 

A/C  Leon Kluskens 

Campus de Gualtar 

4710-057 Braga, Portugal 

 

 

 

 
Governo da República Portuguesa 
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