
 

 

 

 

Financiado por: 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE 
DOIS INVESTIGADORES PÓS-DOUTORADOS NO ÂMBITO DO PROJETO ERC-2020-COG-

ChromoSilence- 101002391, ENTITULADO: “Chromosome-based mechanisms of 
transcriptional inactivation during mitosis” 

 

Encontra-se aberto concurso internacional para atribuição de dois contratos a termo incerto, 
para o lugar de investigador, com grau de Doutor, no âmbito do Projeto ERC-2020-COG-
ChromoSilence- 101002391, financiado pela ERC, nas seguintes condições:  

Projecto 1: Screening para a identificação de novas proteínas envolvidas na inactivação da 
transcripção em mitose 

Projecto 2: Consequências funcionais da prevenção da inactivação da transcrição durante a 
mitose 

Área científica: Inactivação da Transcripção durante a Mitose 

Elegibilidade/Requisitos: Procuramos candidatos ambiciosos e motivados com um 
doutoramento em Biologia/Bioquímica/Biofísica ou áreas relacionadas. Experiência prévia em 
microscopia e análise de imagem, desenvolvimento em Drosophila, cultura da células 
humanas e/ou análise de transcriptomas, embora não essecial, será valorizada. Os candidatos 
deverão conduzir o seu plano de trabalhos de modo independente, mas dentro da atmosfera 
colaborativa do laboratório. Boa capacidade de comunicação interpessoal e fluência em inglês 
são requeridas. 
 
Funções a desempenhar/Plano de Trabalho: Os candidatos seleccionados vão integrar o 
laboratório de Dinâmica de Cromosomas a partir de Outubro de 2021. O laboratório tem como 
linha de investigação perceber os mecanismos de formação dos cromossomas mitóticos e 
como a sua morfologia influencia a correcta divisão celular (Mais informação na página: 
www.chromosomedynamicslab.pt)  
Os candidatos seleccionados vão integrar uma equipa financiada por um projecto ERC (ERC-
2020-COG-ChromoSilence- 101002391). Posição 1: o candidato seleccionado vai conduzir um 
screening com o objectivo de identificar novas proteínas envolvidas no processo de 
inactivação da transcrição durante a mitose (ITM). As funções incluem: 1) desenvolvimento 
de ferramentas para monitorização da transcrição in vivo (células de mamífero e Drosophila); 
2) Análise da transcrição utilizando miscroscopia em células vivas; 3) screening de novas 
proteínas envolvidas na dinâmica da ITM utilizando métodos crónicos e/ou agudos de 
depleção de proteínas; 4) análise funcional das proteínas identificadas.  
Posição 2: o candidato seleccionado vai investigar as consequências funcionais de falhas no 
processo de ITM. As funções incluem: 1) análise do transcriptoma no genoma para 
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monitorização níveis de transcrição em diferentes condições; 2) análise das consequências da 
ITM a nível do desenvolvimento após perturbação de proteínas específicas.  
 
Legislação e regulamentos aplicáveis: Código do trabalho, aprovado Lei n.º 93/2019, de 1 de 
outubro, na sua redação atual. 
 
Local de Trabalho: Instituto Gulbenkian de Ciência, Rua da Quinta Grande, nº 6, Oeiras.  
 
Tipo de contrato e salário: Contrato de trabalho a termo incerto. A remuneração mensal 
ilíquida a atribuir corresponde ao nível 38 da tabela remuneratória única, aprovada pela 
Portaria nº. 1553-C/2008, 31 de dezembro. 
 
Métodos de seleção: As candidaturas serão avaliadas de acordo com o Currículo e referências 
(60%) e a carta de motivação (20%). Se considerado necessário pelo júri, a entrevista aos 
candidatos selecionados representará 20% da nota final. Os resultados finais serão expressos 
numa escalda de 0-100. A deliberação é feita através de voto nominal, de acordo com os 
critérios de elegibilidade e seleção, não sendo permitidas abstenções. 
 
Composição do Júri: Presidente: Dr. Raquel Oliveira. Vogais: Dr. Caren Norden e Dr. Moises 
Mallo. Vogal suplente: Dr Alexandra Tavares 
 
Notificação dos resultados: Será redigida uma Ata com um sumário das reuniões do Júri, as 
suas votações e justificações das mesmas, bem como uma lista seriada dos candidatos 
aprovados e suas classificações. Os resultados serão enviados por e-mail a todos os 
candidatos. Ata será enviada a qualquer candidato que assim o solicitar. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação da candidatura: As candidaturas deverão ser 
efetuadas de 1 de julho de 2021 até as posições serem ocupadas. As candidaturas deverão 
incluir Carta de Motivação, Curriculum Vitae e certificado de doutoramento enviados pelo 
candidato, assim como 2 cartas de referência enviadas pelas referências. As candidaturas e as 
cartas de referência devem ser enviadas de forma independente por e-mail para 
rcoliveira@igc.gulbenkian.pt com o assunto “ERC Post-Doctoral position”. A documentação 
enviada pelo candidato deverá ser apresentada num único ficheiro pdf com o nome 
“NomeDoCandidadato_ERCproject2021.pdf”. 
 
Audição dos candidatos e data da decisão final: Após a notificação dos resultados todos os 
candidatos terão 10 dias úteis para se pronunciarem. Ao 11º dia o júri tomará a decisão final. 
 
Política de não discriminação e de igualdade de acesso: O IGC promove ativamente uma 
Política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato/a pode 
ser privilegiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de qualquer direito ou isento/a 
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de qualquer dever de razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, 
estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, 
património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, 
nacionalidade, etnia, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 
 
 
De acordo com o D.L. nº 29/2001 de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem 
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência 
legal. Os candidatos devem declarar, quando da sua candidatura, sob compromisso de honra, 
o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação a utilizar 
no processo de seleção, nos termos do diploma supramencionado. 
 


