
 

 

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para 

mestre no âmbito do Projeto “Imunonanodiagnóstico da pneumonia por Pneumocystis 

(PPc): uma abordagem inovadora baseada na associação de biossensores serológicos 

e nanopartículas“, financiado por Programa Gilead Génese, que decorrerá na UEI 

Parasitologia Médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova 

de Lisboa, nas seguintes condições: 

Área Científica: Parasitologia Médica 

Requisitos de admissão: O bolseiro deverá ser detentor do grau de mestre em 

Parasitologia Médica até à data da apresentação da candidatura e ter diploma do curso 

FELASA de manipulação animal, categoria B, ter experiência (pelo menos cinco anos) 

em diagnóstico laboratorial na área da Parasitologia Médica, bem como as aptidões e 

competências referidas no anexo ao Edital. São fatores preferenciais: 1) experiência 

anterior na execução e interpretação de técnicas parasitológicas, seroimunológicas e de 

biologia molecular no âmbito do diagnóstico de rotina em Parasitologia Médica; 2) 

experiência anterior na execução e interpretação de técnicas parasitológicas, 

seroimunológicas e de biologia molecular no âmbito do diagnóstico de rotina, 

especificamente, em Protozoologia Médica; 3) conhecimentos em parasitas 

oportunistas e não oportunistas, fundamentalmente, parasitas intestinais, amebas, 

tripanossomas e Toxoplasma gondii e em Pneumocystis jirovecii; 4) experiência em 

manipulação de animais de laboratório. 

Plano de trabalhos: O bolseiro executará pelo período de dez meses tarefas no que 

diz respeito a: 1) diagnóstico laboratorial de rotina no laboratório do Grupo Protozoários 

Oportunistas/VIH e Outros Protozoários, UEI Parasitologia Médica; 2) diagnóstico 

laboratorial de rotina no laboratório central do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto 

do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento de Bolsas de Investigação do 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) aprovado pela FCT (Diário da República, 

2ª série, nº 70, de 10 de Abril de 2007, alterado pelo Regulamento n.º 229/2010 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 49, de 11 de Março de 2010, disponível 

em http://www.ihmt.unl.pt. 

 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no laboratório do Grupo Protozoários 

Oportunistas/VIH e Outros Protozoários, UEI Parasitologia Médica e laboratório central 

do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, sob a 

orientação científica da Professora Doutora Olga Matos. 

Duração da Bolsa: A bolsa tem a duração de 10 meses, eventualmente renovável até 

ao termo do projeto, não podendo exceder os 36 meses. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 980, 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P., no País 

http://www.ihmt.unl.pt/


 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt acrescido do pagamento do Seguro 

Social Voluntário no valor legal em vigor correspondente ao 1º escalão. 

O pagamento será efetuado por transferência bancária. 

Métodos de seleção: A avaliação das candidaturas terá em conta o mérito do 

candidato, considerando a formação académica, o perfil curricular e a experiência 

relevante, conforme os requisitos de admissão. A seleção do candidato será feita 

mediante avaliação curricular, a qual poderá ser complementada, a título de 

esclarecimento, por entrevista, se o júri o considerar necessário. 

Caso seja efetuada avaliação curricular complementada com a entrevista a classificação 

final atribuída será baseada na valoração de 60% e 40%, respetivamente. 

 

Composição do Júri de seleção:  

Presidente: Professora Doutora Olga Matos, Professora Associada com Agregação da 
UEI Parasitologia Médica do IHMT.  
  
1º Vogal Efetivo – Professora Doutora Zulmira Hartz, Subdiretora do IHMT. 

2ºVogal Efetivo – Professora Doutora Odete Afonso, Professora Auxiliar da UEI 

Parasitologia Médica do IHMT. 

Vogal Suplente, Professora Doutora Lenea Campino, Professora Catedrática da UEI 

Parasitologia Médica. 

Forma de publicação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e 

público do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, 

sendo todos os candidatos notificados por correio electrónico. 

Prazo de candidatura e forma de submissão: O concurso encontra-se aberto no 

período de 14 a 29 de junho de 2017. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente através do envio de carta de 

submissão da candidatura ao presidente do Júri e deverão ser acompanhadas dos 

seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de habilitações e outros 

documentos comprovativos considerados relevantes. As candidaturas que no final do 

período de abertura do concurso não se encontrem instruídas com todos os documentos 

não serão consideradas admitidas.  

As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para o preside do Júri, 

Professora Doutora Olga Matos, para o endereço: omatos@ihmt.unl.pt 

Nota: Todos os documentos enviados por e-mail deverão ter a extensão .doc ou 

.pdf e ter o assunto preenchido com a referência do anúncio.  
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