
 

 
 

 

 
Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação de Mestrado 

Modelação matemática da infeção e das interacções hospedeiro-patógeno 
No âmbito do projeto LISBOA-01-0145-FEDER-029161 

 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação de Mestrado 
no âmbito do Projeto LISBOA-01-0145-FEDER-029161 – “Importance of Extravascular 
Parasite Reservoirs in Cattle and Mice Laboratorial Models” designado por FatReservoir, 
financiado pelo 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 meses, com início previsto 
em Novembro 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: O mestrado trabalhara em estreita colaboração com a Dra. Erida 
Gjini para conceber modelos matemáticos da dinâmica da infeção no corpo do hospedeiro. 
A questão principal desta pesquisa será perceber em maneira quantitativa os efeitos dos 
parâmetros variáveis da interação entre o patógeno e o hospedeiro, e como eles 
influenciam a propagação e a virulência duma infeção. O projeto envolve construção de 
modelos matemáticos com equações diferenciais em Matlab, R, ou Python, analise de 
sistemas dinâmicos, e analise de séries temporais de dados.  
 
3. Local de Trabalho: O local de trabalho situa-se no Instituto Gulbenkian de Ciência, na 
Rua da Quinta Grande nº.6, Oeiras, Portugal. 
 
4. Formação Académica e Critérios de Seleção: Mestrado em Biologia/Matemática/Fisica 
ou áreas afins. Bons conhecimentos de Inglês falado e escrito (essencial). O candidato 
desejado deverá ter experiência em sistemas dinâmicos, programação e modelação 
usando software como Matlab, Python, ou R. É essencial que o candidato esteja 
familiarizado com calculo, álgebra e analise de dados. 
 
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 site https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/124256707/details/maximized?res=pt#resumo-claro. 
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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 
 
6. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1064 
+ SSV 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 efetuado 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  
“29161-candidatura_nome.pdf” para o seguinte endereço:: egjini@igc.gulbenkian.pt 
 
8. Métodos de Seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: Avaliação 
curricular e experiência anterior (60%) e da carta de motivação (20%), os 3 melhores 
candidatos serão chamados para uma entrevista (20%). 
 
9. Composição do Júri de Seleção:  
Presidente: Dr.ª Erida Gjini. Restantes membros: Dr. Lounes Chikhi e Dr.ª  Ana Aranda Silva. 
 
10. Forma de Publicitação/Notificação dos Resultados: Os resultados da avaliação serão 
enviados a todos os candidatos e para a FCT por e-mail. 
 
11. Data de início e de conclusão do prazo do Concurso: De. 24/09/2020 até 08/10/2020. 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores

