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CENTRO DE ENGENHARIA BIOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DO MINHO 
Referência: CEB–BPD/01/2015 
Área científica genérica: Engenharia  
Área científica específica: Engenharia Biológica 
 

Anúncio para atribuição de 13 Bolsas de Pós-Doutoramento (BPD) 
No âmbito das atividades de investigação do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho (CEB) 
encontra-se aberto concurso para atribuição de 13 (treze) Bolsas de Pós-Doutoramento, por financiamento atribuído à 
unidade de I&D CEB, com a referência UID/BIO/04469/2013, com o apoio financeiro da FCT/MEC através de 
fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020, aprovado 
nos termos do artigo 13º do Regulamento nº 284/2013 (DR, II Série, 22 julho de 2013) de avaliação e financiamento 
de unidades de I&D, nas seguintes condições: 
 
1. Requisitos de Admissão: os candidatos deverão ter o grau académico de doutor à data de candidatura e um 

currículo científico adequado em áreas afins aos perfis descritos no ponto 2 deste anúncio e serem autores de, 

pelo menos, um IPC. O candidato detentor de grau académico de doutor há mais de três anos terá que 

apresentar, por cada triénio, pelo menos um IPC produzido durante e/ou após a obtenção do grau de doutor. 

Exemplos: (i) Candidatos com menos de um triénio completo à data de candidatura – devem apresentar pelo 

menos um IPC; (ii) Candidatos com mais de um e menos de dois triénios completos à data de candidatura – 

devem apresentar pelo menos dois IPC; (iii) Candidatos com mais de dois e menos de três triénios completos à 

data de candidatura – devem apresentar pelo menos três IPC. Para efeitos da contagem de triénio, serão 

descontados os períodos de licença de maternidade, paternidade ou doença prolongada, desde que 

devidamente comprovados, de acordo com as regras definidas no Guião de Avaliação do Concurso para 

atribuição de Bolsas Individuais de Doutoramento, Doutoramento em Empresas e Pós-Doutoramento - 2015 da 

FCT. 

2. Perfil curricular e experiência em investigação científica: Os candidatos deverão possuir experiência 

em investigação científica num dos seguintes perfis, devendo indicar na sua candidatura a respetiva referência. 

Não serão admitidas candidaturas a mais de um perfil e candidatos com currículos que não se adequem ao 

perfil. 

Referência Perfil Vagas 
CEB–BPD/01/2015/01 Biorremediação e catálise ambiental 2 
CEB–BPD/01/2015/02 Microbiologia e fisiologia de anaeróbios 1 
CEB–BPD/01/2015/03 Computação em biotecnologia de sistemas 2 
CEB–BPD/01/2015/04 Biotecnologia sintética 1 
CEB–BPD/01/2015/05 Bioprocessos moleculares em fibras 1 
CEB–BPD/01/2015/06 Ciência e tecnologia de biofilmes 2 
CEB–BPD/01/2015/07 Engenharia de bioprocessos 1 
CEB–BPD/01/2015/08 Biotecnologia molecular e fisiologia microbiana 1 
CEB–BPD/01/2015/09 Micologia alimentar 1 
CEB–BPD/01/2015/10 Biomateriais em aplicações alimentares e biomédicas 1 

 
3. Plano de Trabalhos: Os candidatos deverão submeter uma proposta de plano de trabalhos a desenvolver 

limitada a uma página. A atividade a desenvolver deverá incluir a submissão de, pelo menos, 3 artigos em 

revistas de 1º quartil SCIMAGO. 



4. Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Cientifica); alterada pelo Decreto-Lei 202/2012 de 27 de agosto e pela Lei nº 12/2013 de 29 de 

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

2015 (www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf).  

5. Local de Trabalho: As atividades serão desenvolvidas no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do 

Minho, no Campus de Gualtar em Braga, sob coordenação científica de investigador doutorado do CEB, a definir 

em função dos perfis a concurso. 

6. Duração da Bolsa: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em 1 de julho de 2015. O 

contrato de bolsa poderá ser eventualmente renovado até ao limite da execução temporal do projeto e em 

função da disponibilidade financeira e do cumprimento dos objetivos, ou até ao limite máximo de 6 anos nos 

termos do nº 2 do artigo 9º do Regulamento de Bolsas da FCT I.P. 

7. Valor do subsídio de manutenção mensal: o montante da bolsa será de 1495 €, conforme tabela de 

valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). Outros 

benefícios: Reembolso do Seguro Social Voluntário, correspondente ao 1º Escalão da base de incidência 

contributiva e Seguro de Acidentes Pessoais. 

8. Métodos de Seleção: os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: a) Mérito do Candidato (MC), com 

ponderação de 60%. A pontuação deste critério será resultante de uma nota calculada a partir de subcritérios 

métricos pré-estabelecidos pela FCT para avaliação do concurso para atribuição de bolsas individuais de Pós-

Doutoramento - 2015 (Tabela do anexo II, página 27 do supracitado Guião de Avaliação); b) Mérito do Programa 

de Trabalhos (MP), com ponderação de 15%; e c) Entrevista (E), com ponderação de 25%. As avaliações do 

plano de trabalhos e da entrevista têm subjacente apenas a avaliação qualitativa do júri. Todas as candidaturas 

serão pontuadas de 1 (mínimo) a 5 (máximo) nos três critérios de avaliação considerados. Só serão admitidos à 

entrevista as 5 melhores posições desde que apresentem uma pontuação (0,8MC+0,2MP)≥4. Para efeitos de 

decisão ulterior sobre a concessão de bolsas, os candidatos serão ordenados de acordo com a pontuação 

ponderada de classificação nos três critérios (0,60MC+0,15MP+0,25E).  

9. Composição do Júri: o Júri é composto pelo presidente, Professor José António Couto Teixeira e pelos vogais 

efetivos, Professores Nelson Manuel Viana da Silva Lima, Eugénio Manuel de Faria Campos Ferreira, Maria 

Madalena dos Santos Alves, António Augusto Martins de Oliveira Soares Vicente, Francisco Miguel Portela da 

Gama, Joana Cecília Valente de Rodrigues Azeredo, Maria Teresa de Jesus Simões Campos Tavares e Mariana 

Contente Rangel Henriques. 

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

através de lista para cada perfil, ordenada por nota final obtida, afixada em local visível e público do Centro de 

Engenharia de Biológica, sendo o candidato aprovado notificado através de correio eletrónico. 

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

os dias 5 e 19 de junho de 2015. As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio 

de carta de candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, Plano de Trabalho limitado 

a uma página, ficheiro Excel de autoavaliação do mérito do candidato seguindo o modelo disponível em 

www.ceb.uminho.pt/downloads/Simulador_BPD.xlsx, certificado comprovativo da habilitação doutoral e outros 

documentos comprovativos considerados relevantes. As candidaturas deverão ser enviadas por correio 

eletrónico ou remetidas por correio, com a indicação da referência, para o seguinte endereço: 



Universidade do Minho 
Centro de Engenharia Biológica / BOLSAS 
Campus de Gualtar 
4710-057 Braga 
Correio eletrónico: bolsas@ceb.uminho.pt  
Telefone: 253 604 400 
 

 

Abreviaturas 

BPD Bolsa de Pós-Doutoramento. 

CEB Centro de Engenharia Biológica. 

DOI Digital Object Identifier. 

E Pontuação da Entrevista 

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 

IPC Indicador de Produção Científica definido como artigo publicado em revista de 1º quartil numa dada “subject 

category” do SCIMAGO Journal Ranking. O quartil de cada revista será definido pela edição mais recente do 

SJR disponível em www.scimagojr.com. Os artigos aceites para publicação (in press) serão considerados 

apenas se o candidato indicar o respetivo DOI. 

MC Pontuação do mérito do candidato. 

MP Pontuação do mérito do programa de trabalhos. 

SJR SCIMAGO Journal Ranking. 

 

Ligações 

Guião de Avaliação do Concurso para atribuição de Bolsas Individuais de Pós-Doutoramento 2015 da FCT: 

www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/BolsasGuiaoAvaliacao2015.pdf  

Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT 2015: 

www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf. 

Folha de cálculo de autoavaliação: www.ceb.uminho.pt/downloads/Simulador_BPD.xlsx 


