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ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE 
UM INVESTIGADOR DOUTORADO NO ÂMBITO DO PROJECTO ERC-2020-COG–01001521, 
DESIGNADO POR “Controlo de organelos líquidos produzidos em células infetadas pelo 

vírus influenza tipo A  - LOFlu” 
 

Encontra-se aberto concurso internacional para a contratação de 1 investigador doutorado 
em regime de contrato de trabalho a termo incerto ao abrigo do Código do Trabalho, no 
âmbito do projeto ERC-2020-COG–01001521 intitulado “Controlo de organelos líquidos 
produzidos em células infetadas pelo vírus influenza tipo A - LOFlu”, financiado pelo Conselho 
Europeu de Investigação (ERC), nas seguintes condições:  

Área científica: Ciências Biológicas. 

Elegibilidade/Requisitos:  
- Doutoramento na área das Ciências Biológicas; in physics or in mathematics;  
- Experiência prévia em microscopia em modelos vivos incluindo células e organoides, análise 
avançada de imagiologia, high-throughput screenings incluindo construção de plugins de 
ImageJ/Fiji para a sua análise e uma forte componente estatística serão considerados 
vantajosos; 
- Demonstrada capacidade de trabalhar de forma independente e produção ciêntífica. 
 
Funções a desempenhar/Plano de Trabalho: As atividades a desenvolver pelos candidatos 
são as seguintes: Identificação e caracterização de fatores modeladores das propriedades 
físicas das inclusões virais líquidas e o seu impacto da infeção pelo vírus influenza tipo A.  
O vírus da gripe A forma organelos líquidos, presumivelmente por separação de fases líquida-
líquida. Estas estruturas são essenciais à replicação do vírus e são locais dedicados à 
montagem do genoma do vírus da gripe A, que é segmentado, formado por um complexo com 
8 segmentos de RNA diferentes. A manutenção das propriedades líquidas é essencial a 
produção viral e este projeto tem por base definir fatores celulares e virais que regulam estas 
propriedades. 
 
 
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. 
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Métodos de seleção: As candidaturas serão avaliadas de acordo com análise dos documentos 
apresentados: Currículo detalhado (30%); Carta de Motivação (25%), Referências (10%) e 
Entrevista aos candidatos selecionados pelo júri, se considerada necessária pelo júri (35%). A 
entrevista, caso se realize, destina-se à clarificação de aspetos relacionados com os resultados 
da investigação dos candidatos e sua adequação para o projeto. 
 
Composição do Júri: Presidente: Maria João Amorim; Vogais: Luis Teixeira e Raquel Oliveira. 
Vogais suplentes Marta Alenquer e Sílvia Vale Costa. 
 
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 poderão ser 
apresentadas de 01/08/2021 até 15/09/2021. As candidaturas deverão incluir Carta de 
Motivação, Curriculum Vitae detalhado, certificado de doutoramento e 2 ccontactos de 
referência. As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para 
mjamorim@igc.gulbenkian.pt,  com o assunto “LOFlu-Candidatura para posição de 
doutorado”.  
 
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 
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. 
 

mailto:mjamorim@igc.gulbenkian.pt

