
 

 

 

Cofinanciado por: 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE 
UM GESTOR DE PROJECTO, NO ÂMBITO DO PROJECTO nº LISBOA-01-0145-FEDER-022231, 

INFRAESTRUTURA PORTUGUESA DE DADOS BIOLÓGICOS – BioData.pt 
 

Encontra-se aberto concurso internacional para atribuição de um contrato a termo certo, para 
o lugar de Gestor de Projecto, com licenciatura, no âmbito do Projecto Lisboa-01-0145-FEDER-
022231, Infraestrutura Portuguesa de Dados Biológicos – BioData.pt, co-financiada pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), pelos Programas Operacionais: o 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, o Programa Operacional 
Regional de Lisboa e Programa Operacional Regional do Algarve e por fundos nacionais através 
da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

Área científica: Ciências Biológicas, ou afins. 
 
Elegibilidade/Requisitos: Os candidatos deverão possuir o grau de licenciado em Ciências 
Biológicas ou afins e ser fluentes em inglês escrito e falado. O domínio de ferramentas Office, 
redes sociais e administração de websites é obrigatório.  

Funções a desempenhar: 

O Gestor de Projectos irá: 
• Reportar ao Director Executivo; 
• Prestar apoio técnico e financeiro ao projeto BioData.pt, nomeadamente fazer o 
acompanhamento de prazos, e desenvolvimento de tarefas e elaboração de planos e 
relatórios regulares e atempados; 
• Prestar apoio à coordenação do nó português do ELIXIR; 
• Apoiar a monitorização dos principais indicadores de desempenho e impacto; 
• Gerir a comunicação entre parceiros do Consórcio BioData.pt e das suas atividades, 
manutenção do seu site e redes sociais; 
• Coordenar a organização dos eventos do BioData.pt; 
• Procurar ativamente oportunidades de financiamento; 
• Supervisionar o processo de comercialização dos serviços da BioData.pt. 

 
 
 
Local de Trabalho: Instituto Gulbenkian de Ciência, Rua da Quinta Grande, nº 6, Oeiras, no 
entanto poderão ser necessárias deslocações nacionais ou internacionais. 
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Legislação e regulamentos aplicáveis: Código do trabalho, aprovado Lei n.º 93/2019, de 1 de 
outubro, na sua redação atual. 
 
Duração do Contrato: O contrato terá início previsto a 1 de Abril de 2020 e data de termino 
no fim do projeto a 17 de Junho de 2021. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação da candidatura: As candidaturas deverão ser 
efetuadas de 2 de Março de 2020 a 13 de Março de 2020. As candidaturas deverão incluir 
Carta de Motivação, Curriculum Vitae, Certificado de habilitações e contactos de 3 referências. 
Deverão ser enviados por correio electrónico, num único documento em formato pdf, com o 
assunto “Biodata_projectmanager @ IGC” para info@biodata.pt. 
 
Tipo de contrato e salário: Contrato de trabalho a termo certo. O salário será de acordo com 
16º nível salarial da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela portaria nº1553-C/2008 de 
31 de Dezembro, correspondendo a 1252,97 Euros mensais. 
 
Métodos de seleção: As candidaturas serão avaliadas de acordo com o Currículo (30%), a carta 
de motivação (20%) e as referências (10%). Os melhores candidatos serão selecionados para 
entrevista presencial ou por Skype (40%). Procuramos evidência de um profundo sentido de 
organização, grande rigor e profissionalismo, bem como flexibilidade e disponibilidade para 
ter uma forte experiência em gestão de ciência. Os resultados finais serão expressos numa 
escalda de 0-100. A deliberação é feita através de voto nominal, de acordo com os critérios de 
elegibilidade e seleção, não sendo permitidas abstenções. 
 
Composição do Júri: Presidente: Dra. Ana Portugal Melo, Vogais, Dr. José Pereira Leal e Dr. 
Mário Silva. Vogais suplentes: Dr. Daniel Faria e Dr. Ricardo Leite. 
 
Notificação dos resultados: Será redigida uma Ata com um sumário das reuniões do Júri, as 
suas votações e justificações das mesmas bem como uma lista seriada dos candidatos 
aprovados e suas classificações. Os resultados serão enviados por email a todos os candidatos 
e para a FCT por correio regular. A Ata será enviada para a FCT bem como para qualquer 
candidato que assim o solicitar. 
 
Audição dos candidatos e data da decisão final: Após a notificação dos resultados todos os 
candidatos terão 10 dias úteis para se pronunciarem. Ao 11º dia o júri tomará a decisão final. 
 
Política de não discriminação e de igualdade de acesso: O IGC promove ativamente uma 
Política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato/a pode 
ser privilegiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de qualquer direito ou isento/a 
de qualquer dever de razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, 
estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, 
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património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, 
nacionalidade, etnia, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 
 
 
De acordo com o D.L. nº 29/2001 de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem 
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência 
legal. Os candidatos devem declarar, quando da sua candidatura, sob compromisso de honra, 
o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação a utilizar 
no processo de seleção, nos termos do diploma supramencionado. 
 


