
   

 
 

 
 

Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação  
No âmbito do projeto EMBO - 4152 

 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação de Pós-Doutoramento no 

âmbito do Projeto EMBO - 4152, designado por “Fitness landscapes and the predictability of evolution” 

financiado pela EMBO nas seguintes condições: 
 
1. Duração e Regime de Actividade: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em julho de 
2020, em regime de exclusividade, conforme o regulamento do Estatuto do Bolseiro de Investigação e 
ao Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. em vigor. 
 
2. Objecto de Actividade: O pós-doutorado trabalhará para determinar experimentalmente e 
teoricamente os mecanismos e a dinâmica pela qual o vírus influenza A pode adaptar-se à pressão 
mutagénica do medicamento. Um vírus pode adaptar-se à pressão mutagénica do medicamento. O 
projeto envolve aquisição e análise de dados genómicos de serie temporal em colaboração com o 
laboratório da Maria João Amorim, e modelação teórica dinâmica evolutiva de vírus. Nesse sentido, o 
candidato ideal deve ter experiência em biologia molecular e experimental, bem como experiência vasta 
em laboratório wet-lab (idealmente com patogénicos), e um conhecimento sólido em genética 
populacional. É essencial que o candidato tenha competências informáticas, nomeadamente simulação 
e análise de dados de genética populacional. 
 
3. Orientação Científica:  Dinâmica Evolutiva – Claudia Bank 
 
4. Formação Académica e Critérios de Selecção: Doutoramento em Biologia ou áreas afins. Experiência 
em biologia experimental, especificamente no trabalho com patogénicos e sequenciação de ARN/ADN. É 
essencial que o candidato esteja familiarizado com genética populacional e tenha experiência em 
simulação e análise de dados de genética populacional. 
 

5. Legislação e Regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, na sua 

actual redacção; Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., 

em vigor; Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC). Para mais 

informação sobre as alterações introduzidas no Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica pelo 

Decreto Lei nº 123/2019 por favor consultar o site https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/124256707/details/maximized?res=pt#resumo-claro 

 
6. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1600+ SSV+ 
complemento de 300€ conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no 
País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), e o pagamento será efectuado mensalmente por 
transferência bancaria.  
 
7. Documentos de Candidatura: Carta de Motivação, Curriculum Vitae (incluindo contacto de duas 
referências) e certificado de habilitações deverão ser enviados por correio electrónico num único 
documento em formato pdf com a designação “EMBO4152_postdoc.pdf”para o seguinte endereço: 
Email claudiab@igc.gulbenkian.pt 
 
8. Métodos de Selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e 
experiência anterior (60%) e da carta de motivação (20%), os melhores candidatos serão chamados para 
uma entrevista (20%). 
 
9. Composição do Júri de Selecção:  
Presidente: Doutora Claudia Bank, Restantes membros: Doutor André Amado e Doutora Maria João 
Amorim. 
 
10. Forma de Publicitação/Notificação dos Resultados: Os resultados da avaliação serão enviados a 
todos os candidatos e para a FCT por e-mail. 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
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11. Data de início e de conclusão do prazo do Concurso: De 09.03.2020 até 24.03.2020. 
 

 
 
 

 


