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EDITAL  

CONCURSO BOLSA 
DE INVESTIGAÇÃO 

 Anúncio para atribuição de uma Bolsa de Investigação para Mestre no âmbito do 
projeto ‘Circulating microRNAs as blood-based markers for breast cancer’, 
financiado através de receitas próprias, nas seguintes condições: 
 

Área Científica: Engenharia Biomédica  

Requisitos de admissão: Mestrado em Engenharia Biomédica ou afins.  

Plano de trabalhos: As tarefas a desenvolver incluem a recolha e tratamento de amostras 
recolhidas no Hospital de Braga para o fracionamento em soro, a implementação do processo 
de quantificação dos níveis de microRNAs nas amostras por RT-PCR, e a análise estatística dos 
dados obtidos em pacientes com cancro mama e indivíduos saudáveis por forma a identificar os 
microRNAs com alterações nas amostras de soro analisadas e inferir o seu potencial enquanto 
biomarcadores de cancro de mama.  

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. 2015. 

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

Duração da bolsa: Duração de 4 (quatro) meses, com início previsto para o mês de março de 
2017, não renovável, em regime de exclusividade, conforme regulamento de Bolsas de 
Investigação da FCT I.P 2015 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf) 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante mensal da bolsa será de 980 
euros, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). Outro benefício: Seguro de Acidentes Pessoais. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção terão em conta o mérito do candidato, 
considerando os parâmetros da formação académica, nomeadamente nas áreas da biologia 
molecular, células animais e cancro (40%), da adequação do perfil curricular às tarefas 
desenvolver (20%) e experiência profissional em particular no processamento de amostras 
biológicas (40%). 

Composição do Júri de Seleção: o Júri é composto pela presidente, a Professora Lígia 
Rodrigues e pelos vogais efetivos a Professora Joana Azeredo e a Doutora Joana Rodrigues. Os 
vogais suplentes são a Professora Olívia Pereira e a Doutora Pilar Teixeira. 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação 
serão publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e 
público do Departamento de Engenharia Biológica, sendo o candidato aprovado notificado 
através de e-mail. O júri poderá ter de dispensar a fase de audiência aos interessados tendo em 
conta a urgência no tratamento célere das amostras recolhidas no hospital. 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso 
encontra-se aberto no período 23-02-2017 a 08-03-2017. As candidaturas devem ser 
formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos 
seguintes documentos: Carta de motivação, Curriculum Vitae, e cópia do Certificado de 
habilitações. As candidaturas deverão ser enviadas para a Prof. Lígia Rodrigues exclusivamente 
por correio electrónico para lrmr@deb.uminho.pt. 

 
 

 
 

 


