
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação para Mestre  
no âmbito da Infraestrutura BioData.pt 

 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação para Mestre, no âmbito da 
Infraestrutura Portuguesa de Dados Biológicos - BioData.pt, financiada pelo Instituto Gulbenkian de 
Ciência, nas seguintes condições: 
 
1. Duração e Regime de Atividade: A bolsa terá a duração de 12 meses ,com início previsto em Janeiro 
de 2022, 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 desempenhará funções no âmbito do desenvolvimento de 
competências de comissário de dados (Data Steward) biológicos nas organizações de investigação e 
inovação Portuguesas, levado a cabo pelo Nó Português do ELIXIR - BioData.pt. O seu trabalho será 
realizado no Instituto Gulbenkian de Ciência, onde prestará assistência aos investigadores em políticas e 
práticas de gestão de dados de investigação. O candidato selecionado terá a oportunidade de ajudar a 
definir a política de gestão de dados de investigação, fluxos de trabalho e procedimentos do instituto, que 
constitui um piloto neste projecto. Em simultâneo com os trabalhos já referidos, o candidato receberá 
treino para a sua função, e deverá também contribuir para a capacitação de outros investigadores, na 
área da gestão de dados, nomeadamente, através do programa “Ready for BioData Management?”, do 
BioData.pt. 
 
Tarefas específicas 
1. Efectuar um levantamento das práticas atuais de gestão de dados entre os grupos de investigação e 
serviços de apoio. 
2. Implementar procedimentos de gestão de dados em linha com as melhores práticas internacionais e 
garantindo que estes se alinhem com os princípios FAIR e Open Science. 
3. Dar apoio aos investigadores na gestão de dados de investigação. 
4. Desenvolvimento de materiais de apoio à gestão de dados de investigação, organização de workshops 
e treino sobre o tema. 
5. Outras tarefas, dependendo do perfil do candidato aprovado. 
 
 
3. Orientação Científica:  BioData.pt, Ana Portugal Melo e Tiago Paixão 
 
 
4. Formação Académica e Critérios de Seleção:  
Mestrado em Biologia Computacional, preferencial, ou outra área das ciências biológicas e da saúde. 
Mestrado em Ciências Exactas, Engenharia ou Computação, também poderão ser considerados, se o 
candidato tiver interesse em aplicar os seus conhecimentos às Ciências Biológicas e da Saúde. 
Bons conhecimentos de Inglês falado e escrito (essencial para trabalhar num ambiente internacional). 
O candidato ideal deverá ter: 
- vontade e capacidade de aprender e aplicar os conceito aprendidos em tempo real 
- excelentes capacidades de comunicação e relação 
- experiência na geração, análise e gestão de dados de investigação, nomeadamente ao nível da sua tese 
de mestrado.  
- familiaridade com os conceitos de FAIR e Open Science 
- alguma experiência em gestão e desenho de bases de dados   
 
 

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 €1104.64 + SSV 
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 certificados de habilitações deverão ser enviados por correio electrónico num único 
documento em formato pdf, com a designação “DataSteward.pdf”, para o seguinte endereço: 
Email: info@biodata.pt 
 

Todos os candidatos (contribuintes fiscais em Portugal) terão de fazer prova do cumprimento das 
obrigações perante a Autoridade Tributária e Segurança Social, como requisito de contratação, sob pena 
de exclusão do processo de recrutamento. 

 
 
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%), os 3 melhores candidatos serão chamados para 
uma entrevista (20%). 
 
9. Composição do Júri de Seleção:  
Presidente: Ana Portugal Melo 
Restantes membros: Tiago Paixão e Ricardo Leite 
 
10. Forma de Publicitação/Notificação dos Resultados: Os resultados da avaliação serão enviados a todos 
os candidatos, por e-mail. 
 

11. Data de início e de conclusão do prazo do Concurso: De.03.01.2022 até a posição ser preenchida. 

 
12. Política de não discriminação e de igualdade de acesso: O Instituto Gulbenkian da Fundação Calouste 
Gulbenkian a 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 em 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, origem 
étnica ou raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.   
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