
 
 

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E 

INSTITUIÇÕES DE I&D 

 

Concurso para atribuição de Bolsa de Investigação para Licenciado (BI)  

(1 vaga)  

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para 
estudantes de Mestrado (BI) no âmbito do projeto DogIPM - Immune precision medicine as 
a new opportunity to control canine trypanosomatid diseases/Universidade Nova de Lisboa, 
(PTDC/CVT-CVT/0228/2020) financiado por fundos nacionais, através do orçamento da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT), nas seguintes condições: 
 

Área Científica: Ciências da Vida e Saúde 

 
Requisitos de admissão:  

 Encontrar-se a realizar um mestrado na área das Ciências Biomédicas ou áreas afins; 

 Possuir competências digitais  

 Bons conhecimentos de Português e Inglês, falado e escrito; 

 Apresentar disponibilidade total para iniciar contrato em janeiro de 2022 

 

Plano de atividades/Trabalho 
A leishmaniose é uma doença parasitária transmitida por vetores invertebrados que afeta a 
população humana e animais domésticos, como é o caso do cão. Na leishmaniose canina 
causada por Leishmania infantum a resposta pro-inflamatória e citotóxica está associada ao 
controlo da infecão. As células dendríticas (DCs) que são por excelência células 
apresentadoras de antigénios (APC) têm a capacidade de processar os antigénios e 
direcionar a estimulação dos linfócitos T. O processamento de antigénios induz 
modificações morfológicas, altera o reportório molecular das DCs e promove a produção de 
citocinas. A ativação imunológica das DCs depende principalmente da natureza do antigénio 
e da via de reconhecimento. As DCs dispõem de sistema de deteção molecular que inclui 
uma ampla variedade de recetores de reconhecimento de padrões com localização 
intracelular e na superfície celular que detetam padrões moleculares antigénicos. O projeto 
associado a esta bolsa pretende utilizar as DCs previamente ativadas para modular a 
atividade de linfócitos, explorando a capacidade de DCs diferenciadas de monócitos 
estimuladas in vitro por antigénios de L. infantum direcionarem a atividade protetora de 
linfócitos T. Para o efeito será necessário efetuar culturas celulares e parasitárias e 
coculturas, citometria de fluxo, microscopia electronica, e PCR em tempo real. 

 



 
 
Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do bolseiro de investigação científica, 

aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

202/2012, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto – Lei nº 233/2012, de 29 de outubro, pela Lei 

nº 12/2013, de 29 de janeiro, pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 9 de julho e pelo Decreto-Lei nº 

123/2019, de 28 de agosto; Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P., na sua redação 

em vigor (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt); 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 

https://www.ihmt.unl.pt.”  

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Unidade de Ensino e Investigação de 
Parasitologia Médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de 
Lisboa (http://www.ihmt.unl.pt), sob a orientação científica do Prof. Doutora Gabriela 
Santos-Gomes. 

 

Duração da bolsa; A bolsa não excederá a duração máxima de 12 meses, com início previsto 
em janeiro de 2022. O contrato de bolsa será efetuado com a Universidade Nova de Lisboa 
(UNL) no âmbito do projeto mencionado em epígrafe. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 835,98 €, 

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

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_Valores_SMM_LOE_2021.pdf), acrescido de 

Seguro Social Voluntário e Seguro de Acidentes Pessoais, no valor legal em vigor, que será pago 

mensalmente por transferência bancária. 

 

Método de seleção:  

1. Avaliação curricular: Adequação das habilitações literárias; conhecimentos e experiência 
laboratorial prévia; conhecimentos na área das doenças parasitárias - valoração de 70%; 

2. Entrevista efetuada aos candidatos melhor classificados após análise curricular: 
Pretende avaliar o interesse e a motivação para o desenvolvimento das atividades 
propostas e a capacidade de funcionar em equipa - valoração de 30%. 

 
Composição do Júri de Seleção: 

 Presidente: Professora Doutora Gabriela Santos-Gomes, IHMT-NOVA; 
 1.º Vogal: Doutora Armanda Rodrigues, IHMT-NOVA; 
 2.º Vogal: Doutora Rosa Direito, IHMT-NOVA;  
 Vogal Suplente:  Doutora Lis Lobo, IHMT-NOVA. 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt
https://www.ihmt.unl.pt/
http://www.ihmt.unl.pt/
https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_Valores_SMM_LOE_2021.pdf


 
 

 

Forma de notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de 
email do Resultado Final da Avaliação. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-
se aberto no período de 10 de dezembro a 23 de dezembro de 2021. 

As candidaturas devem ser formalizadas por e-mail com aviso de entrega/receção, para o 

endereço eletrónico santosgomes@ihmt.unl.pt com o Assunto/referência DogIPM ao 

cuidado de:  

Gabriela Santos-Gomes  

Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

incluindo obrigatoriamente os seguintes documentos:  

1. Carta de candidatura; 
2. Curriculum Vitae, detalhado do(a) candidato(a), datado e assinado; 
3. Documentos comprovativos de que o(a) candidato(a) reúne as condições exigíveis 

para atribuição da bolsa, nomeadamente cópia do certificado de habilitações com 
nota final; 

4. Para os graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira 
é obrigatória a apresentação do registo do reconhecimento do grau académico e da 
conversão de classificação final para a escala portuguesa ou em alternativa, a 
obtenção de equivalência/ reconhecimento dos graus académicos (Decreto-Lei n.º 
66/2018, de 16 de agosto); 

5. Comprovativo de inscrição em programa de mestrado e outros documentos 
considerados relevantes 
 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 09 de novembro de 2021. 

 

 


