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ANÚNCIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE POS-DOUTORAMENTO 

 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Pós-doutoramento (BPD) financiada por 

verbas próprias do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, nas seguintes 

condições: 

 

1. Área Científica: Biotecnologia e modificação de materiais. 

2. Requisitos de admissão: Os candidatos à bolsa de Pós-doutoramento (BPD) deverão 

preferencialmente satisfazer os seguintes requisitos: 

Doutoramento na área de Biologia ou afins 

Experiência na síntese de genes usando o método de clonagem seamless 

Experiência na produção e purificação de proteínas recombinantes 

Experiência na Imobilização de proteínas e enzimas em superfícies 

Método para avaliar a interação de sistemas proteicos com a pele e o cabelo 

Bons conhecimentos de informática; 

Bom domínio da língua inglesa, falada e escrita. 

3. Plano de trabalhos: 

Biologia molecular de proteínas e enzimas. Durante o período da bolsa serão empregues diferentes 

técnicas e ferramentas de biologia molecular para a obtenção de novas proteínas e modificação 

específica de enzimas. Pretende-se assim desenvolver uma plataforma alargada de proteínas 

recombinantes com potencial para serem usadas como proteínas estruturais na área da 

nanomedicina. 

 

4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica), alterada pelo Decreto-Lei 202/2012 de 27 de agosto e pela Lei nº 12/2013 de 

29 de janeiro de 2013; Regulamento de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P 

2013. 

 

5. Local de trabalho: O(a) bolseiro(a) será integrado na equipa de trabalho do BBRG - Bioprocess and 

Bionanotechnology Research Group do Departamento de Engenharia Biológica, da Universidade do 

Minho, sob a orientação científica do Professor Doutor Artur Cavaco Paulo. 

6. Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em 1 de Abril de 2014, 

em regime de exclusividade, conforme regulamento de formação avançada de Recursos Humanos da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao limite 

máximo permitido pela regulamentação aplicável. 



                                                                                

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 1.495,00€ 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

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

8. Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: formação académica 

(20%), perfil curricular (40%) e experiência em investigação científica (40%).  

9. Composição do Júri de Seleção: 

O júri de seleção será constituído pelo Professor Artur Cavaco Paulo (Presidente), a Professora 

Andreia Gomes, e a Doutora Cláudia Botelho (vogal). 

10. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada por classificação geral obtida, afixada em local visível e público 

do Departamento de Engenharia Biológica, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de 

email. 

11. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto 

no período de 5 a 19 de fevereiro de 2014. 

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 Pós- 

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: ACP/BPD-01-2014 

 

 

 

 
 
 
 


