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 Anúncio para a atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do projeto nº 

PTDC/EIA-CCO/114108/2009. 

Encontra-se aberto o concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no 

âmbito do projeto nº PTDC/EIA-CCO/114108/2009, designado por “Computação 

Coletiva e Controlo em Sistemas Bioquímicos Complexos”, financiado por 

fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC): 

 

Área Científica: Biologia de Sistemas ou áreas afins. 

 

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

Engenharia Biológica, Engenharia Biomédica, Bioinformática ou áreas afins. Os 

candidatos devem ter experiência comprovada em análises estatísticas de dados “high-

throughput”, nomeadamente dados de transcriptómica, e interpretação de dados de 

regulação da expressão genética. Será valorizada a experiência na construção, 

a n á l i s e  e  simulação de m o d e l o s  r e g u l a t ó r i o s  à  e s c a l a  genómica, bem 

como a familiaridade com os processos de regulação da transcrição em sistemas 

bacterianos, como a Escherichia coli. 

Será dada preferência a candidatos com média final igual ou superior a quinze valores e 

publicações científicas na área do projeto. 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 na tarefa 5 (Validation with E. coli stress response 

network), nomeadamente: (i) na reconstrução de um modelo integrado à escala 

genómica para a E. coli K12, (ii) na validação/simulação do modelo com base em 

dados ómicos públicos e (iii) na análise da respetiva topologia de rede. 

 

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 da Doutora Anália Lourenço. 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a  duração de 9 (nove) meses, não renovável, em 

regime de exclusividade. A bolsa tem início previsto em 01 de Março de 2013.  

 

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

980 Euros conforme a tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, 

I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). 

 

Métodos de seleção: A seleção dos candidatos será feita com base em dois 

métodos, sendo que o segundo é facultativo: 

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

perfil curricular e experiência em investigação científica relevante para o 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: 
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CF= 0,60 AC + 0,40 EP. 

Candidatos com uma valoração inferior a 10 valores no método de seleção (i) 

“Avaliação Curricular” não serão convocados para entrevista pessoal. Serão excluídos 

os candidatos que não compareçam à entrevista, caso convocados. 

 

Composição do Júri de seleção: 

O júri será presidido pela Doutora Anália Lourenço e pelos vogais efetivos Doutora 

Sónia Carneiro e Doutor Eugénio Ferreira. 

 

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 11 a 22 de fevereiro de 2013. 

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 Doutora Anália Lourenço 

Campus de Gualtar 

4710-057 Braga 
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