
  
 

 
 

 

 

Anúncio para atribuição de Bolsa de Técnico de Investigação no âmbito do projeto LISBOA-01-0145-
FEDER-016390 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma bolsa de técnico de Investigação no âmbito do 
projeto “Cancel STEM: Estaminalidade das células do cancro: um desafio e uma oportunidade para avançar 
no tratamento em Oncologia”, com referência LISBOA-01-0145-FEDER-016390, no IGC – Instituto 
Gulbenkian de Ciência, Oeiras, Portugal, financiado pela Portugal 2020 (Fundos Estruturais e de 
Investimento), COMPETE 2020, POR Lisboa e Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), através de 
fundos nacionais (PIDDAC) nas seguintes condições 
 
Área Científica: Ciência da Saúde 
 
1. Duração e Regime de Atividade: A bolsa terá a duração de 7 meses, com início previsto a 2 de Setembro 
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. Objeto de Atividade: Os tumores são frequentemente heterogéneos, sendo compostos de vários tipos 
celulares com diferentes fenótipos e propriedades moleculares. Entre estes vários tipos de células existem 
subpopulações de células cancerígenas capazes de se auto-renovarem (CSC; também denominadas de 
células iniciadoras de tumor) que asseguram a expansão clonal do neoplasma a longo-prazo. Existem 
também populações de fibroblastos que comunicam com as CSC. Neste projeto ambicionamos determinar 
como é que alterações nos centrossomas alteram as propriedades das CSC e a sua comunicação com 
outros componentes do nicho. Este projeto vai ser desenvolvido em colaboração estreita com o grupo da 
Dra. Joana Paredes e Dra. Sérgia Velho no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S, Porto), 
enquadrando-se no Programa de Investigação CANCEL STEM, que visa identificar as principais moléculas 
que controlam a biologia das CSC. Para mais informações sobre o projeto, poderá contactar 
mdias@igc.gulbenkian.pt. 

3. Formação Académica e Critérios de Seleção: Mestrado em Biologia ou áreas afins. Será dada 
preferência a candidatos com experiência em cultura de células estaminais, microscopia e biologia dos 
centrossomas. Conhecimentos em métodos de análise bioquímica serão muito valorizados. Bons 
conhecimentos de Inglês falado e escrito (essencial). 
 
4. Legislação e Regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, na sua atual 
redação; 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 link 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124256707/details/maximized?res=pt#resumo-claro 
 
 
 



  
 

 
 

 

Note-se que de acordo com o Decreto Lei a Bolsa se Investigação: 
 
- Destinam-se à realização de atividades de I&D por estudantes inscritos num doutoramento, visando a 
consolidação da sua formação científica através do desenvolvimento de trabalhos de investigação 
conducentes à obtenção do respetivo grau académico integrados ou não em projetos de I&D.  
 
- A bolsa pode ainda destinar-se à realização de atividades de I&D, por mestres que se encontrem inscritos 
em cursos não conferentes de grau académico integrados no projeto educativo de uma instituição de 
ensino superior, desenvolvidos em associação ou cooperação com uma ou várias unidades de I&D 
 
5. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no IGC – Instituto Gulbenkian de Ciência, no grupo de 
Cell Cycle Regulation sob a orientação científica da Doutora Mónica Dias. 

6. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1.064,00 + Seguro 
Social Voluntário, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País 
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores) e Regulamento de Bolsas de Investigação do IGC. O 
pagamento da referida bolsa será efetuado mensalmente por transferência bancária. 
 
7. Documentos de Candidatura: Carta de Motivação, Curriculum Vitae, certificado de habilitações e o 
contacto de duas referências deverão ser enviados por correio eletrónico, num único documento em 
formato “pdf”, com a designação “NomeCandidato(a)_CANCEL STEM_BTI.pdf”.  
Email: mfaria@igc.gulbenkian.pt 

8. Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e da carta 
de motivação (60%) e parecer das referências (20%). Caso o juri entenda necessário, os 5 candidatos com a 
melhor classificação na Avaliação Curricular serão selecionados para entrevista (20%). 
 
9. Composição do Júri de Selecção: Presidente: Doutora Monica Dias. Restantes membros: Doutora 
Mariana Lince-Faria e Doutora Carla Lopes. Membro suplemente: Doutora Ana Rita Marques. 
 
10. a de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados da avaliação serão enviados a todos os 
candidatos e para a FCT por e-mail. Os candidatos não selecionados têm um prazo de 10 dias úteis, após a 
comunicação dos resultados, para se pronunciarem.  
 
11. Data de início e de conclusão do prazo do Concurso: O concurso encontra-se aberto no período de 
04.08.2020 até 17.08.2020.  
 

Número de vagas: 1 

 

  


