
 

 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE 
UM INVESTIGADOR PÓS-DOUTORADO, NO ÂMBITO DO PROJECTO ERC-2018-COG-819046, 

DESIGNADO POR “MAKINGTHERETINA” 
 
Encontra-se aberto concurso internacional para atribuição de um contrato a termo certo, para 
o lugar de Investigador Pós-Doutorado, no âmbito do Projeto ERC-2018-COG-819046, 
designado por “Principles of retinal neuronal lamination from zebrafish to humans” financiado 
pelo Conselho Europeu de Investigação, nas seguintes condições: 

 
Área científica: Ciências Biológicas ou semelhantes. 
 
Elegibilidade/Requisitos: 
− Doutoramento em Biologia ou áreas afins (essencial). 
− Excelente conhecimento de inglês, falado e escrito (essencial). 
− Excelente conhecimento comprovado em biologia do desenvolvimento e biologia celular em 

peixe-zebra, rato e modelos humanos (essencial). Experiência com sistemas CRISPR e Cre/lox 
será considerada positivamente. 

− Conhecimento em cultura iPSC e organóides de retina humana (essencial). Experiência em 
eletroporação de organóides de retina humana será considerada positivamente. 

− Conhecimento extensivo e comprovado em microscopia de alta resolução in vivo, em 
particular de organóides de retina humana (essencial). 

− O/A candidato(a) deverá ter pelo menos cinco publicações de primeiro autor, avaliada por 
pares ou em servidores “pre-print” (essencial). Publicações adicionais serão consideradas 
positivamente para efeitos de classificação. 
 

Funções a desempenhar/Plano de Trabalho: O pós-doutorado trabalhará no laboratório da 
Dr. Caren Norden para dissecar a influência de mecanismos moleculares e mecânicos nos 
processos de laminação da retina de vertebrados. O projeto envolve a manipulação de 
organismos vivos e organóides de retina humana e o registo da dinâmica de tecido usando 
microscopia em tempo real de longa duração; durante a formação da retina em vertebrados. 
 
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. 
Poderão ser necessárias deslocações nacionais e/ou internacionais. 
 
Duração do Contrato: O contrato terá a duração de 24 meses, com início previsto para 
novembro de 2021. 
 



 

 
 

Tipo de contrato e salário: Contrato de trabalho a termo. O salário será de acordo com 44º 
nível salarial da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela portaria nº1553-C/2008 de 31 de 
dezembro. 
 
Métodos de seleção: As candidaturas serão avaliadas de acordo com o Currículo (70%), a carta 
de motivação (20%) e as referências (10%). Se considerado necessário pelo júri, os dois 
primeiros com a classificação mais elevada serão convocados para entrevista, o que 
representará 50% da nota final. Os resultados finais serão expressos numa escala 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: Dra. Caren Norden; Vogais: Dr. Élio Sucena e Dra. Susana 
Miranda. 
 
Notificação dos resultados: Será redigida uma Ata com um sumário das reuniões do Júri, 
votações e justificações, bem como uma lista seriada dos candidatos aprovados e suas 
classificações. Os resultados serão enviados por e-mail a todos os candidatos.  A ata será 
enviada quando solicitada. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação da candidatura: As candidaturas deverão ser 
efetuadas de 21 de setembro de 2021 a 28 de setembro 2021. As candidaturas deverão incluir 
Carta de Motivação, Curriculum Vitae e certificado grau de doutoramento (cópia digital) e dois 
contactos de referência. As candidaturas devem ser enviadas por e-mail para Tânia Ferreira 
(tferreira@igc.gulbenkian.pt) com o assunto “PDRP_makingtheretina”. A candidatura deve ter 
a forma de um único documento pdf com o nome “makingtheretina_2021Sept_name of 
applicant(a).pdf”. 
 
 
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. 


