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Anúncio para constituição de bolsa de interessados em 13 posições de Investigador Auxiliar 
Convidado 

O projeto "BioTecNorte: Biotecnologia para o desenvolvimento sustentado da bioeconomia do Norte 
de Portugal" (operação NORTE-01-0145-FEDER-000004) pretende dar preenchimento em futuro 
próximo a 13 (treze) posições de Investigador Auxiliar Convidado a tempo parcial (80%), na área 
da biotecnologia, em regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, por financiamento 
atribuído pelo Programa Operacional Regional do Norte - Norte2020, com apoio financeiro do 
Fundo Social Europeu. Para esse efeito o Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho 
manifesta o seu interesse na recolha de elementos pessoais, académicos e profissionais, de 
potenciais interessados no exercício de funções na área acima indicada, nas seguintes condições: 
 

1. Requisitos de Admissão: Serão admitidos candidatos Doutorados em Engenharia Química e 

Biológica, Bioengenharia, Biotecnologia Ambiental, Engenharia Biomédica, Química Fina ou 

áreas afins, com experiência comprovada de investigação de pós-doutoramento superior a 1 

(um) ano em Biotecnologia; serem autores ou coautores de, pelo menos, 5 (cinco) artigos 

publicados em revistas Q1/Q2 do “ISI Journal Citation Index”; que desejem enquadrar os seus 

interesses científicos na área de investigação anunciada. 

2. Plano de Trabalhos: As tarefas a desenvolver incluem a integração nas atividades de 

investigação das 3 linhas do projeto em epígrafe (4 Investigadores para a linha “The Bio-factory 

- Biotechnology as a key enabling technology for new processes, products and resource recovery”, 

5 Investigadores para a linha “The Smart food factory - Smart systems for a sustainable and 

environmental friendly food industry” e 4 Investigadores para a linha “The Nature factory - 

Innovative biopharmaceutics, medical devices, cosmetics and fine chemistry”), a preparação de 

candidaturas a projetos e supervisão de estudantes de pós-graduação. 

3. Legislação e regulamentação aplicável: Legislação vigente correspondente ao regime de 

Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, ao abrigo do Código do Trabalho. 

4. Local de Trabalho: As atividades serão desenvolvidas no Centro de Engenharia Biológica da 

Universidade do Minho, no Campus de Gualtar em Braga. 



 

5. Duração do Contrato: O contrato terá a duração de 12 meses, com início previsto a 1 de 

setembro de 2016. O contrato poderá ser eventualmente renovado até ao limite de execução 

do projeto, num total de 34 meses. 

6. Valor do Salário mensal: o montante do salário bruto será de 1702.30 Euros correspondente 

a 80% do índice 155 para tempo integral. 

7. Composição do Júri: O júri é presidido pelo Professor Eugénio Manuel de Faria Campos 

Ferreira e pelos vogais efetivos Professores José António Couto Teixeira, Maria Madalena dos 

Santos Alves e Joana Cecília Valente de Rodrigues Azeredo. São vogais suplentes os 

Professores Nelson Manuel Viana da Silva Lima, Francisco Miguel Portela da Gama e Maria 

Teresa de Jesus de Campos Tavares. 

8. Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O convite encontra-se 

aberto entre os dias 23 de junho a 6 de julho de 2016. As candidaturas devem ser formalizadas, 

obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes 

documentos em formato PDF: Curriculum Vitae detalhado com a indicação dos URLs de 5 

artigos selecionados; certificado de habilitações e outros documentos comprovativos 

considerados relevantes; cópia do Bilhete de Identidade e da identificação fiscal ou, em 

alternativa, do Cartão do Cidadão e para os cidadãos estrangeiros cópia de documentos 

equivalentes; carta de motivação para o presente trabalho. As candidaturas deverão ser 

enviadas unicamente por correio eletrónico para bolsas@ceb.uminho.pt, com indicação da 

referência CEB/N2020 – INV/02/2016. 

O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura fixado, bem como a falta de 
apresentação ou a apresentação fora do prazo dos documentos acima referenciados determinam 
a exclusão do processo de seleção. Os candidatos que não cumpram as condições de candidatura 
acima exigidas, não serão considerados para efeitos de seleção. 
O presente anúncio visa exclusivamente preparar um eventual convite a formular aos potenciais 
interessados nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei nº 125/99, de 20-04, solução condicionada 
à pertinência dos curricula e à oportunidade e necessidades discricionariamente apreciadas por 
esta instituição. 
O perfil académico-profissional dos interessados será ponderado caso a caso atenta a sua 
adequação às exigências da posição mantendo a Universidade do Minho a liberdade de contratar, 
reservando-se o direito de não o fazer independentemente dos resultados que em consequência 
daquela ponderação se possam alcançar. A presente publicitação não consubstancia, por isso, a 
abertura de um qualquer concurso, inexistindo em decorrência um qualquer direito à contratação 
resultante da comparação relativa dos curricula apresentados. 
A Universidade do Minho garante, nos termos legais, a confidencialidade da documentação pessoal 
recebida. 
A Universidade do Minho, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação. 


