Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação
No âmbito do projeto ERC‐2015‐CoG‐683258‐CentrioleBirthDeath
Encontra‐se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do Projeto ERC‐2015‐
CoG‐683258, designado por “Mechanisms of centriole inheritance and maintenance” financiado pelo
Conselho Europeu de Investigação nas seguintes condições:
1. Duração e Regime de Atividade: A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em 1 de Junho
de 2021, em regime de exclusividade, conforme o regulamento do Estatuto do Bolseiro de Investigação e o
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. em vigor.
2. Objeto de Atividade: O candidato selecionado trabalhará em estreita colaboração com investigadores
no laboratório da Dr. Mónica Bettencourt‐Dias para a realização experiências de caracterização da
duplicação e estabilidade dos centríolos. O objetivo é compreender os mecanismos reguladores da
biogénese do centríolo e da sua estabilidade ao longo do desenvolvimento do organismo.
Para mais informações: Pimenta‐Marques et al, Science 2016; Ito D. et al, Elife 2019; Nabais et al, JCB 2021
3. Orientação Científica: Grupo de Regulação do Ciclo Celular – Monica Bettencourt‐Dias
4. Formação Académica e Critérios de Seleção: Mestrado em Biologia ou áreas afins. Procuramos cientistas
altamente motivados com bons conhecimentos de Inglês falado e escrito (essencial). A experiência em
Biologia Molecular e Bioquímica será valorizada. O candidato deverá ser extremamente organizado, com
boas capacidades de solucionar problemas e habituado ao trabalho em equipa.

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.
6. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 1104,64 + 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 (o candidato deverá expor porque se considera uma
pessoa organizada, capaz de solucionar problemas e habituado a trabalho em equipa), Curriculum Vitae,
dois contactos de referência e certificado de habilitações deverão ser enviados por correio electrónico num
único documento em formato pdf com a designação “NomedoCandidato_ERC_RT.pdf” para o seguinte
endereço de email: mfaria@igc.gulbenkian.pt
8. Métodos de Seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e
experiência anterior (50%) e da carta de motivação (30%). Os 3 melhores candidatos serão chamados para
uma entrevista (20%).
9. Composição do Júri de Seleção:
Presidente: Doutora Monica Bettencourt‐Dias. Restantes membros: Doutora Mariana Lince‐Faria e Doutora
Ana Rita Pimenta‐Marques.
10. Forma de Publicitação/Notificação dos Resultados: Os resultados da avaliação serão enviados a todos
os candidatos por e‐mail.
11. Data de início e de conclusão do prazo do Concurso: De 01.05.2021 até à seleção de um candidato.

