
 

 

 

 

Financiado por: 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE SELEÇÃO INTERNACIONAL PARA A 
CONTRATAÇÃO DE INVESTIGADOR(A) DOUTORADO(A), NO ÂMBITO DO PROJECTO 
PTDC/BIA-FBT/31018/2017 DESIGNADO POR “REGULAÇÃO PÓS-TRANSCRICIONAL DA 
RESPOSTA AO STRESS DEPENDENTE DE ABA DURANTE O DESENVOLVIMENTO VEGETAL 
PRECOCE” 

Encontra-se aberto concurso internacional para atribuição de um contrato a termo incerto, 
para o lugar de investigador, com grau de Doutorado, no âmbito do projeto nº PTDC/BIA-
FBT/31018/2017, designado por “Regulação pós-transcricional da resposta ao stress 
dependente de ABA durante o desenvolvimento vegetal precoce” financiado pelo Programa 
Operacional Regional de Lisboa (Lisboa 2020), através do Portugal 2020, e do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), e pela FCT/MCTES, através de fundos nacionais 
(PIDDAC), nas seguintes condições: 

Área científica: Ciências Biológicas ou afins. 

Elegibilidade/Requisitos: Os candidatos deverão possuir um Doutoramento em biologia 
vegetal e experiência comprovada em biologia molecular de plantas com o organismo modelo 
Arabidopsis thaliana e análise in vivo de interações proteína-ARN. São também condições 
essenciais possuir um mínimo de quatro publicações em revistas internacionais relevantes, 
pelo menos duas das quais como primeiro autor, e demonstrada capacidade de trabalhar de 
forma independente. 
 

Funções a desempenhar/Plano de Trabalho: As proteínas SR (ricas em arginina e serina) 
pertencem a uma família altamente conservada de reguladores pós-transcricionais. O grupo 
de investigação do projeto identificou várias proteínas SR de Arabidopsis thaliana que regulam 
repostas ao stress abiótico mediadas pela hormona vegetal ácido abscísico (ABA) durante o 
desenvolvimento vegetal precoce, revelando um nível de regulação pós-transcricional da via 
do ABA por explorar. Pretende-se adotar uma abordagem multidisciplinar, que combina 
biologia molecular e celular bem como bioquímica com análises em larga escala, para 
identificar os ARNs alvo das proteínas SR e os mecanismos de regulação que determinam a 
sua ativação pela hormona. 

Legislação e regulamentos aplicáveis: Código do trabalho, aprovado Lei n.º 93/2019, de 1 de 
outubro, na sua redação atual. 
 
Local de Trabalho: Instituto Gulbenkian de Ciência, Rua da Quinta Grande, nº 6, Oeiras.  
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Duração do Contrato: O contrato terá a duração de 11 meses, com início previsto para Agosto 
de 2020, eventualmente renovável em função da disponibilidade orçamental do projeto 
financiador. 
 
Tipo de contrato e salário: Contrato de trabalho a termo incerto. O salário será de acordo com 
33.º nível salarial da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela portaria nº1553-C/2008 de 
31 de Dezembro, correspondendo a 2.134,73 Euros mensais. 
 
Métodos de seleção: As candidaturas serão avaliadas de acordo com análise dos documentos 
apresentados: Currículo detalhado (60%); Carta de Motivação (15%), Referências (15%) e 
Entrevista, se considerada necessária pelo júri (10%). A entrevista, caso se realize, destina-se 
exclusivamente à clarificação de aspetos relacionados com os resultados da investigação dos 
candidatos.   
 
Composição do Júri: Presidente: Paula Duque; Vogais: Elena Baena-González e Jörg Becker. 
 
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 e-mail a todos os candidatos 
e para a FCT. Ata será enviada a qualquer candidato que assim o solicitar. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação da candidatura: As candidaturas deverão ser 
efetuadas de 22 de Junho de 2020 a 3 de Julho de 2020 (10 dias úteis). As candidaturas 
deverão incluir Carta de Motivação, Curriculum Vitae e certificado de doutoramento enviados 
pelo candidato, assim como 2 contactos de referência (ou cartas de referência enviadas pelas 
referências. As candidaturas e as eventuais cartas de referência devem ser enviadas de forma 
independente por e-mail para duquep@igc.gulbenkian.pt com o assunto “31018 PhD 
researcher position”. A candidatura deve ter a forma de um único documento PDF com o 
nome “NomeCandidato_31018_phd_position.pdf”. As cartas de referência devem ter como 
nome “NomeCandidato_31018_phd_position _NomeRef.pdf”.  
 
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, 
património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, 
nacionalidade, etnia, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 
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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. 
 


