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 Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação para Doutorado (BI)  
 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação para 
Doutorado (BI) no âmbito de um projecto para optimização de produção de biomassa  
de Nitrosomonas europaea, financiado através de receitas próprias, nas seguintes 
condições: 
 
Área Científica: Ciências Biológicas 

Requisitos de admissão: Possuir doutoramento em Engenharia Biológica ou áreas 
afins. É requisito obrigatório os candidatos possuírem experiência laboratorial 
comprovada em (1) produção e caracterização de proteínas, (2) operação de reactores 
de pressão, (3) imobilização de células em coatings. 

Plano de trabalhos: As tarefas a desenvolver incluem: (1) scale-up de produção de 
células em alta pressão, (2) produção e caracterização de coatings com Nitrosomonas 

europaea. 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 202/2012 de 27 de agosto, Lei nº 12/2013 
de 29 de janeiro e Decreto-Lei 89/2013 de 9 de julho, em conjugação com o disposto 
no Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
I.P 2015. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Engenharia Biológica 
da Universidade do Minho, sob a orientação do Professor Manuel Mota. 

Duração da bolsa: Duração de 4 (quatro) meses, com início previsto para o início 
durante o mês de Janeiro de 2016, não renovável, em regime de exclusividade, nos 
termos do artigo 22º do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT I.P 2015, em 
conjugação com o artigo 5º do Estatuto de Bolseiro de Investigação (Decreto-Lei nº 
202/2012 de 27 de agosto). 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante mensal da bolsa corresponde 
a 1495 € conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. 
no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt). 

Métodos de selecção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: análise do 
curriculum vitae tendo em conta as condições e a experiência comprovada nas áreas 
acima referidas; será realizada entrevista presencial se houver empate entre candidatos 
que fiquem classificados no primeiro lugar. A análise do percurso académico terá um 
factor de ponderação de 40% e a da experiência de 60%. No caso de haver entrevista, a 
fórmula final de avaliação dos candidatos admitidos a entrevista será: 

      Classificação Final = 0,4 * Entrevista pessoal + 0,6 * Avaliação curricular 

Composição do Júri de Selecção: O júri é constituído pelo Professor Doutor Manuel 
Mota, como presidente, e pelos vogais Doutor Leonardus Kluskens e Doutora Ana 
Nicolau, além da Doutora Isabel Belo como vogal suplente. 

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 3 a 15 de Março de 2016. As candidaturas devem ser 
formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de motivação acompanhada 
do Curriculum Vitae, certificado de habilitações e outros documentos comprovativos 
de experiência laboratorial. 

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

 


