
                                                                                

 
 
EDITAL 
CONCURSO DE BOLSA  
DE INVESTIGAÇÃO de 
DOUTORAMENTO 
 

Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação de 
Doutoramento no âmbito do Projeto  NANOFOL (FP7-NMP-2008-LARGE-
2, Grant Agreement 228827). 
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de 

Investigação de doutoramento no âmbito do projeto NANOFOL, (FP7-

NMP-2008-LARGE-2, Grant Agreement 228827), financiado pelo 7.º 

Programa Quadro – “Large-scale integrating collaborative Project “ - nas 

seguintes condições: 

 

Área Científica: Biotecnologia e modificação de materiais. 

Requisitos de admissão:  

- Mestrado nas áreas de Micro/Nanotecnologias 

- Conhecimentos de técnicas de nanoprecipitação para a produção de 

nanopartículas poliméricas.  

- Experiência na realização de Ensaios in vitro para avaliar a profundidade 

de penetração folicular de nanopartículas aplicadas na pele.  

- Bons conhecimentos de informática. 

- Bom domínio da língua inglesa, falada e escrita. 

 

Plano de trabalhos: Preparação de sistemas nanométricos para 

aplicações cosméticas em cabelo humano. Obtenção e caracterização de 

formulações adequadas para a produção de nanoparticulas de siRNA e 

PLA. Avaliação do potencial citotóxico das nanopartículas. Determinação 

da habilidade das partículas produzidas para penetrar na pele e se 

acumularem nos folículos.  

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(a) bolseiro(a) será integrado na equipa de trabalho 

do Professor Artur Cavaco Paulo do Departamento de Engenharia 

Biológica, da Universidade do Minho, sob a orientação científica do 

Professor Doutor Artur Cavaco Paulo. 

Duração da bolsa: Duração de 12 meses, com início previsto para 1 de 

Abril de 2013, eventualmente renovável, conforme regulamento de 

formação avançada de recursos humanos da FCT. 

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

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).  

 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: 

formação académica (40%), perfil curricular (40%) e experiência em 

investigação científica (20%).  

Composição do Júri de Seleção: O júri é presidido pelo Doutor Artur 

Cavaco Paulo e pelas vogais Doutora Andreia Gomes e Ana Preto. 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais 

da avaliação serão publicitados através de lista ordenada por ordem de 

classificação, no seguinte endereço de internet: www.ceb.uminho.pt/, 

sendo o candidato aprovado notificado através de e-mail. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O 

concurso encontra-se aberto no período de 11 a 22 de março de 2013. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do 

envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: 

Curriculum Vitae e certificado de habilitações. 

O investigador responsável pelo projeto reserva-se o direito de não 

atribuir a Bolsa de Doutoramento em concurso em função do resultado 

de avaliação das candidaturas e da sua adequação aos objetivos do 

projeto. 

As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail para o seguinte 

endereço: bioprocessosacp@gmail.com identificando a referência: 

NANOFOL- BD-01-2013. 

 
 

 
 
 
 


