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ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE 
UM INVESTIGADOR DOUTORADO, NO ÂMBITO DO PROJETO LA CAIXA HR18-000502, 

DESIGNADO POR “METABOLIC REPROGRAMING IN SEPSIS” 
 

Encontra-se aberto concurso internacional para atribuição de um contrato a termo certo, para 
o lugar de investigador, com grau de Doutorado, no âmbito do Projecto HR18-000502, 
designado por “Metabolic Reprograming in Sepsis” financiado pela Fundação para a Ciência e 
Fundação La Caixa, nas seguintes condições: 

Área científica: Ciências Biológicas ou afins. 

Elegibilidade/Requisitos: Os candidatos deverão possuir o grau de Doutoramento em ciências 
biológicas. Procura-se cientistas altamente motivados, pós-doutorados, com um curriculum 
demonstrável de experiência em biologia molecular/bioquímica, metabolismo organismal, 
microscopia avançada, bioinformática e/ou imunologia. Experiência anterior em modelos de 
infecção em murganhos é uma característica valorizada adicional, mas não essencial. O 
candidata(o) selecionada(o) deve ter precisão técnica, pensamento independente e vontade 
genuína de progredir em ambiente científico altamente interativo e exigente. 

Funções a desempenhar/Plano de Trabalho: O candidato selecionado integrará o grupo de 
Inflamação, onde trabalhará no projeto denominado “Metabolic Reprograming in Sepsis”, 
financiado pela FCT e Fundação la Caixa. O projeto MetabolSepsis visa identificar e 
caracterizar programas de resposta ao stress, em particular os que envolvem o fator de 
transcrição Nrf2, atuando em órgãos vitais que regulam o metabolismo da glucose e 
estabelecem tolerância à sepsis (LINK). MetabolSepsis utiliza abordagens baseadas em 
técnicas de biologia celular e molecular, em combinação com o uso de murganhos 
geneticamente modificados assim como abordagens de microcopia, genómica e 
metabolómica (LINK) de última geração. O objectivo é de entender as bases celulares e 
moleculares subjacentes ao estabelecimento de tolerância a doenças por infecções 
bacterianas, levando à sepsis (LINK). 

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. 
Poderão ser necessárias deslocações nacionais e/ou internacionais. 

Duração do Contrato: O contrato terá a duração de 30 meses, com início previsto para abril 
de 2021, eventualmente renovável em função da prorrogação do projeto. 

Tipo de contrato e salário: Contrato de trabalho a termo certo. O salário será de acordo com 
33º nível salarial da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela portaria nº1553-C/2008 de 
31 de Dezembro. 

https://www.the-scientist.com/features/could-tolerating-disease-be-better-than-fighting-it--65864
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30592-5
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-immunol-042718-041739
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Métodos de seleção: As candidaturas serão avaliadas de acordo com a avaliação curricular e 
experiência anterior (60%) e carta de motivação (20%). Se necessário, serão consultadas as 
referências nomeadas pelos candidatos (10%). Em caso de empate, os candidatos nesta 
situação serão entrevistados (10%). A deliberação é feita através de voto nominal, de acordo 
com os critérios de elegibilidade e seleção, não sendo permitidas abstenções. 

Composição do Júri: Miguel P. Soares, PhD, Qian Wu, PhD e Susana Ramos, PhD. 

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 candidatos serão informados por email do resultado do 
concurso.  

Prazo de candidatura e forma de apresentação da candidatura: As candidaturas deverão ser 
efetuadas de 24 de fevereiro a 10 de março de 2021. As candidaturas deverão incluir Carta de 
Motivação (1 página), Curriculum Vitae (incluindo três contactos para obtenção de 
referências), certificado de habilitações e um resumo de “scientific achievements” (1 página) 
enviados pelo candidato. As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para 
sofiarebelo@igc.gulbenkian.pt com o assunto “NomeCandidato_MetabolSepsis position”. A 
candidatura deve ter a forma de um único documento pdf com o nome 
“NomeCandidato_MetabolSepsis.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. 

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. 

 

mailto:sofiarebelo@igc.gulbenkian.pt

