
 
 

 

 
 

Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação  
no âmbito do projeto PTDC/BIA-EVL/31528/2017 

 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação de Mestrado no âmbito do 
Projeto PTDC/BIA-EVL/31528/2017, designado por “Da diversidade à eficiência” financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) através de fundos nacionais (PIDDAC), nas seguintes 
condições: 
 
1. Duração e Regime de Atividade: A bolsa terá a duração de 6 meses, com possibilidade de renovação 
até ao fim do projeto ou da sua eventual prorrogação, com início previsto em Outubro de 2021, em regime 
de exclusividade, conforme o regulamento do Estatuto do Bolseiro de Investigação e ao Regulamento de 
Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. em vigor. 
 
2. Objeto de Atividade: O candidato trabalhará em estreita colaboração com investigadores do 
laboratório da Dr. Isabel Gordo para realizar experiências da evolução em laboratório com leveduras para 
descobrir como a sua evolução depende de pressões bióticas com outros micróbios. O projecto envolve a 
análise de fenotipos e genótipos das populações evoluídas.  
 
3. Orientação Científica:  Grupo de Biologia Evolutiva – Isabel Gordo. 
 
4. Formação Académica e Critérios de Seleção: Mestrado em Biologia ou áreas afins. Os/As candidatos/as 
deverão ser estudantes de doutoramento ou licenciados/mestres inscritos em cursos não conferentes de 
grau académico. Experiência em microbiologia evolutiva ou em genética de leveduras será considerado 
uma mais valia. 
 
5. Legislação e Regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, na sua atual 
redação; Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., em vigor; 
Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC). Para mais informação 
sobre as alterações introduzidas no Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica pelo Decreto Lei nº 
123/2019 por favor consultar o site https://dre.pt/web/guest/home/-
/dre/124256707/details/maximized?res=pt#resumo-claro. 
 
6. Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1.104,64  + Seguro 
Social Voluntário conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), e o pagamento será efetuado mensalmente por transferência 
bancaria.  
 
7. Documentos de Candidatura: Carta de Motivação, Curriculum Vitae (incluindo contacto de duas 
referências) e certificado de habilitações deverão ser enviados por correio electrónico num único 
documento em formato pdf com a designação “31528_Yeast_[nome].pdf” para o seguinte endereço: 
Email: igordo@igc.gulbenkian.pt 
 
8. Métodos de Seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e 
experiência anterior (60%) e da carta de motivação (20%), e se necessário os melhores candidatos serão 
chamados para uma entrevista (20%). 
 
9. Composição do Júri de Seleção:  
Presidente: Doutor Isabel Gordo Restantes membros: Doutor Nelson Frazão e Doutora Elsa Seixas. 
 
10. Forma de Publicitação/Notificação dos Resultados: Os resultados da avaliação serão enviados a todos 
os candidatos e para a FCT por e-mail. Terão 10 dias úteis para reclamação/recurso após a data de 
publicação da Ata de Seleção, através do mesmo e-mail de candidatura. 
 
11. Data de início e de conclusão do prazo do Concurso: De 24/08/2021 até 06/09/2021. 
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