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1. Descrição do cargo/posição/bolsa
1. Job description

Cargo/posição/bolsa:
Bolsa de Investigação BI para Mestre 

Referência: DeYeastLib - Ref. ERA-IB-2/0003/2013 

Área científica genérica: Engineering 

Área científica específica: Computer engineering 

Resumo do anúncio:

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) para Mestre no 
âmbito do Projeto “DeYeastLib - Designer yeast strain library optimized for metabolic engineering 
applications”, com a Ref. ERA-IB-2/0003/2013

Área Científica: Bioinformática e Biologia de Sistemas

Requisitos de admissão: Podem candidatar-se Mestres em Bioinformática, Informática, Engenharia 
Biológica, ou em áreas afins. Dá-se preferência a candidatos com experiência comprovada em 
Bioinformática ou Biologia de Sistemas.

Duração da bolsa: : Duração de 6 (seis) meses, com início previsto para o início do mês de Julho 
de 2015, em regime de exclusividade, eventualmente renovável.
Prazo de candidatura: O concurso encontra-se aberto no período de 5 a 19 de junho de 2015.
Texto do anúncio

Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do projeto “DeYeastLib - Designer yeast strain 
library optimized for metabolic engineering applications”, com a Ref. ERA-IB-2/0003/2013.

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) para Mestre no âmbito do Projecto 
“DeYeastLib - Designer yeast strain library optimized for metabolic engineering applications”, com a Ref. ERA-
IB-2/0003/2013, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nas seguintes condições:

Área Científica: Bioinformática e Biologia de Sistemas

Requisitos de admissão: Podem candidatar-se Mestres em Bioinformática, Informática, 
Engenharia Biológica, ou em áreas afins. Dá-se preferência a candidatos com experiência 
comprovada em Bioinformática ou Biologia de Sistemas.

Plano de trabalhos: As tarefas a desenvolver incluem: (1) integração de dados fisiológicos de S. 
cerevisiae para construção de um modelo à escala genómica com boas capacidades de previsão.

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.

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Engenharia Biológica da 
Universidade do Minho, sob a orientação da Professora Isabel Rocha.

Duração da bolsa: Duração de 6 (seis) meses, com início previsto para o início de julho de 2015, 
em regime de exclusividade, eventualmente renovável, conforme regulamento de formação 
avançada de recursos humanos da FCT 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt/). 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante mensal da bolsa corresponde a 980€ 
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). 

Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação por 2 
etapas: análise do currículo tendo em conta a experiência em bioinformática ou biologia de 
sistemas e entrevista presencial. O currículo académico valerá 30% e a experiência em 
bioinformática ou biologia de sistemas 30%. Os melhores candidatos nesta primeira fase de 
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avaliação serão convocados para uma entrevista que valerá 40% da nota final. Os candidatos 
excluídos da entrevista terão 0 pontos nesta componente de avaliação.
Composição do Júri de Selecção: O júri é presidido pela Professora Isabel Rocha e pelos vogais 
Professores Eugénio Ferreira e Miguel Rocha.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 
publicitados no seguinte endereço de internet www.ceb.uminho.pt, sendo o candidato 
aprovado notificado através de email. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 
aberto no período de 5 a 19 de junho de 2015. As candidaturas devem ser formalizadas, 
obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes 
documentos: Curriculum Vitae, certificado de habilitações e outros documentos comprovativos 
de experiência.

As candidaturas deverão ser enviados por correio electrónico para o seguinte endereço: 
irocha@deb.uminho.pt.

The Centre of Biological Engineering (CEB) is a research unit that develops its activities on three interdisciplinary thrust 
areas covering the molecular, cellular and process scales, corresponding to three thematic strands: Industrial and Food 
Biotechnology and Bioengineering, Environmental Biotechnology and Bioengineering and Health Biotechnology and 
Bioengineering. CEB has been awarded Excellent by FCT. CEB currently aggregates 130 PhD researchers of which 23 are 
faculty members of UM and 14 are faculty scientists. CEB is widely recognized in the field of Biotechnology with, in the last 5 
years, 960 peer-reviewed papers published (23 % in ISI D1 journals), 24 edited books, 172 book chapters and 
100 PhD thesis concluded under the supervision of CEB integrated members. All the laboratorial facilities relevant to this 
project are available at CEB.

Número de vagas: 1 

Tipo de contrato: Temporário 

País: Portugal 

Localidade: Braga 

Instituição de acolhimento: Universidade do Minho 

Data limite de candidatura: 19 June 2015 
(A data limite de candidatura deve ser confirmada no texto do anúncio)
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2. Dados de contactos da organização
2. Organization contact data

Instituição de contacto: Universidade do Minho - Escola de Engenharia - Centro de 
Engenharia Biológica 

Endereço:
Campus de Gualtar 
Braga - 4710-057 Braga 
Portugal 

Email: bolsas@ceb.uminho.pt 

Website: http://www.ceb.uminho.pt
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3. Habilitações académicas
3. Required education Level

Vazio
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4. Línguas exigidas
4. Required languages

Vazio
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5. Experiência exigida em investigação
5. Required research experience
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Vazio
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