
EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

 

Título: Uma Bolsa de Investigação para Mestre no âmbito do GHTM - Insectário 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação de Mestre no 

âmbito do projeto GHTM, UID/Multi/04413/2019, financiado por fundos nacionais através da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia/Ministério da Educação e Ciência, em curso no Instituto 

de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Biological Sciences 

 

Requisitos de admissão:  

O candidato deverá ter um Mestrado em Saúde, ou áreas afins, até à data da apresentação 

da candidatura. 

O candidato deverá possuir experiência comprovada em: 

 Criação de mosquitos Anofelinos 

 Gestão de insectários 

 Infeções experimentais de mosquitos com Plasmodium 

 Infeções de murganhos utilizando mosquitos e/ou esporozoítos 

 

Plano de atividades:  

 Manutenção regular e gestão da colónia de Anopheles stephensi  

 Produção de mosquitos para diversos projetos em curso 

 Manutenção do ciclo parasitário de várias estirpes de Plasmodium berghei 

geneticamente modificados, em hospedeiros mamíferos (Mus musculus)  

 Produção de esporozoitos de P. berghei para infeção de ratinhos em modelos murinos 

de malária.  

 

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

Bolseiro de Investigação Científica);  Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P., 

aprovado pelo Regulamento nº 234/2012, publicado na II Série do Diário da República de 25 

de junho de 2012, alterado e republicado pelo Regulamento nº 326/2013, publicado na II Série 

do Diário da República de 27 de julho de 2013 e alterado pelo Regulamento nº 339/2015, 

publicado na II Série do Diário da República de 17 de junho de 2015, e pelo Regulamento nº 

137-A/2018, publicado na II Série do Diário da República de 27 de fevereiro de 2018; 

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 Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

da Universidade Nova de Lisboa, na UEI de Parasitologia Médica, sob a orientação científica 

do Professor Doutor Henrique Silveira. 

 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 4 meses, com início previsto em outubro 

de 2019. O contrato de bolsa poderá ser renovado no máximo até ao termo do Projeto, não 

podendo, em qualquer caso, exceder no total 36 meses. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 989,70, 

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

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt), acrescido de Seguro Social Voluntário no 

valor legal em vigor. 

 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação 

curricular, com a respetiva valoração de 20 valores.  

 

Composição do Júri de Selecção:  

 Presidente: Professor Doutor Henrique Silveira, IHMT da UNL; 

 1.º Vogal: Investigadora Doutora Fátima Nogueira, IHMT da UNL; 

 2.º Vogal: Professora Doutor João Pinto, IHMT da UNL; 

 Vogal Suplente: Investigadora Doutora Patrícia Abrantes, IHMT da UNL. 

 

Forma de notificação dos resultados: Todos os candidatos são notificados dos resultados 

finais da avaliação através de e-mail. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-

se aberto no período de 13 a 26 de setembro de 2019. 

 

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

candidatura acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificado de 

habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes. 

 

2. Sem prejuízo do ponto anterior, as candidaturas que à data da avaliação não se 

encontrem com todos os documentos necessários para que a mesma possa ser efetuada 

não são consideradas. 

http://www.ihmt.unl.pt/
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.phtml.pt


 

As candidaturas deverão ser entregues, por e-mail: 

 

Professor Doutor Henrique Silveira 

Anúncio Ref.ª: GHTM_Insectário 

e-mail: inesreis@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. 

 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 28 de agosto de 2019. 

 

 


