
 
 

 
 

 
 

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

 
 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do Projeto 
LISBOA-01-0145-FEDER-016390, designado por “Estaminalidade das células do cancro: um desafio e 
uma oportunidade para avançar no tratamento em Oncologia” 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: 
 
1. Duração e Regime de Atividade: A bolsa terá a duração de 6,5 meses, com início previsto em 15 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 Actividade: O objetivo desta bolsa é testar experimentalmente um conjunto de 
possibilidades geradas por um modelo computacional de uma rede regulatória/sinalizadora que 
controla a Transição Epitélio-Mesenquimal e o aparecimento de células estaminais cancerígenas 
(EMT/CSC), combinando os níveis intracelulares e microambientais. O candidato irá investigar o efeito 
do knock down ou da sobrexpressão de reguladores chave que, segundo o modelo, estão envolvidos na 
aquisição de características cell-autonomous e/ou non-cell autonomous de EMT e de CSC e na 
capacidade de migração. Serão utilizadas diferentes linhas celulares que recapitulam os passos do 
desenvolvimento de cancro. Para mais informações sobre o projeto, poderá contactar 
fjanody@ipatimup.pt 
 
3. Orientação Científica:  Grupos de Regulação do Citoesqueleto e Cancro e de Regulação da expressão 
em Cancro no Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (Ipatimup)/ 
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), liderados por Doutora Florence Janody e Doutora 
Carla Oliveira, e de Modelação de redes, no Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), liderado por Claudine 
Chaouiya. 
 
 
4. Formação Académica e Critérios de Seleção: Mestrado em Biologia ou áreas afins. Será dada 
preferência a candidatos com experiência em cultura celular, e modelação de redes. Bons 
conhecimentos de Inglês falado e escrito (essencial). 
 
5. 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 
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6. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1064,00 + SSV 
conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), e o pagamento será efetuado mensalmente por 
transferência bancária. 
 
7. Documentos de Candidatura: Carta de Motivação, Curriculum Vitae, certificado de habilitações e 
carta(s) de recomendação deverão ser enviados por correio eletrónico num único documento em 
formato pdf com a designação “NomeCandidato(a)_CANCEL STEM_BD-Mestre.pdf”. As cartas de 
recomendação deverão ser enviadas diretamente pelos orientadores para o mesmo endereço de 
correio eletrónico em formato pdf com a designação “NomeCandidato(a)_CANCEL STEM_BD-
Mestre_NomeOrinetador(a)_Ref.pdf”. 
Email: fjanody@ipatimup.pt 
 
8. Métodos de Selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e da 
carta de motivação (40%), cartas de recomendação (20%). Os candidatos selecionados serão chamados 
para entrevista individual (40%). 
 
9. Composição do Júri de Selecção:  
Presidente: Doutora Florence Janody. Restantes membros: Doutora Claudine Chaouiya e Doutora Sara 
Canato. Membro suplemente: Doutora Carla Oliveira. 
 
10. Forma 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: De 30.08.2020 até 13.09.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 


