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1 Bolsa de Investigação para Mestre 

 

Na FCiências.ID – Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, encontra-se aberto concurso para a 

atribuição de 1 Bolsa de Investigação para Mestre, no âmbito do projeto/instituição de I&D “ADAPTCLIMWARM - Adaptação 

ao aquecimento global: uma abordagem a vários níveis biológicos em populações com histórias evolutivas contrastantes”) , 

“PTDC/BIA-EVL/28298/2017”, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC) no âmbito do Programa em 

Todos os Domínios Científicos, nas seguintes condições: 

 

1. Área Científica: Biologia Evolutiva 

 

2. Requisitos de admissão: Serão admitidos a concurso candidatos com mestrado em Biologia ou similar.  

 

3. Fatores preferenciais: Dá-se preferência a candidatos com formação académica em Biologia Evolutiva. Experiência 

em investigação na área de Evolução Experimental/ manutenção de populações laboratoriais/ Análises Bioinformáticas e 

extracção de RNA e/ou DNA será também ponderada favoravelmente.  

 

4. Plano de trabalhos: O bolseiro estará envolvido em todas as tarefas do projecto com especial enfase em: 

manutenção de populações laboratoriais (durante toda a duração da bolsa) e ensaios de características fenotípicas (tolerância 

e preferência térmica, life-histories; a realizar em alturas específicas calendarizadas). O bolseiro estará também envolvido nas 

tarefas associadas a análises de expressão génica (RNAseq) e posterior detecção de genes candidatos. 

 

5. 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 e alterado pelo Decreto- Lei 

nº 233/2012, de 29 de outubro, pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 89/2013 de 9 de julho, 

Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P., em vigor 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT.pdf) e do Regulamento de Bolsas de Investigação Científica 

da FCiências.ID aprovado em 23 de fevereiro de 2017. 

 

6. Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) 

sediado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sob a orientação científica do Doutor Pedro Miguel Simões.  

 

7. Duração da(s) bolsa(s): A bolsa tem início previsto em Janeiro de 2019. O contrato com a duração inicial de 6 meses, 

pode ser renovado por mais 26 meses (eventualmente prorrogável até à conclusão do projecto), de acordo com o estipulado 

no Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 

 

8. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 980, conforme tabela de valores 

das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). 

Os Bolseiros usufruirão de um seguro de acidentes pessoais e, caso não se encontrem abrangidos por qualquer regime de 

proteção social, podem assegurar o exercício do direito à segurança social mediante adesão ao regime do seguro social 

voluntário, nos termos previstos do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. 

O valor da bolsa será pago mensalmente por transferência bancária. 

 

9. Métodos de seleção e respetiva valoração: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação global 

do curriculum vitae (50%), relevância da experiência anterior (com enfase nas competências associadas à área científica de 

Biologia Evolutiva) (30%), entrevista a candidatos com avaliação superior a 60% na soma dos dois critérios anteriores (20%).  

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT.pdf
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores
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10. Composição do Júri de Seleção: Doutor Pedro Miguel Moraes Corado Simões (Presidente); Profª. Dra. Margarida 

Matos (Vogal); Doutora Ana Sofia Quina (Vogal); Doutora Sofia Seabra (Suplente). 

 

11. Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de 

lista por nota final obtida, afixada no átrio da FCiências.ID sito na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício C 

1 – 3.º Piso, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) notificado através de email. 

 

12. Prazo de candidatura: O concurso encontra-se aberto no período de 17 a 31 de dezembro de 2018. 

 

13. Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas podem ser formalizadas, através de correio eletrónico 

para pmsimoes@fc.ul.pt acompanhadas dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, Certificados de habilitações 

(Licenciatura e Mestrado), Carta de Motivação e Carta de Recomendação. Candidaturas poderão também ser enviadas para 

pmsimoes06@gmail.com . 

 

NOTA: salientamos que os graus académicos obtidos em países estrangeiros necessitam de registo por uma Instituição 

Portuguesa ou, em alguns casos, reconhecimento ou equivalência dos mesmos por uma Universidade Portuguesa de acordo 

com o Decreto-lei nº. 341/2007, de 12 de outubro, Portaria nº. 29/2008, de 10 de janeiro e Portaria nº. 227/2017, de 25 de 

julho. A evidencia do pedido de registo / reconhecimento / equivalência (quando aplicável) deverá ter data anterior ao do 

final do prazo de candidatura. A apresentação do registo / reconhecimento /equivalência é mandatória para a assinatura do 

contrato. Para mais informações por favor ver 

https://www.ulisboa.pt/sites/ulisboa.pt/files/basicpage/docs/registodiplomasestrangeiros_guia_ulisboa_jan2018_site.pdf  

mailto:pmsimoes@fc.ul.pt
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