
  

  

  
 

    Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação   

No âmbito do projeto 2020‐COG‐ChromoSilence‐ 101002391  

  

Encontra‐se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do projecto ERC‐2020‐

COGChromoSilence‐ 101002391, entitulado: “Chromosome‐based mechanisms of transcriptional inactivation during 

mitosis” financiado pelo Conselho Europeu de Investigação nas seguintes condições:  

  

Duração: A bolsa terá a duração de 12 meses com possibilidade de renovação dentro do prazo do projeto (com 

conclusão prevista para setembro 2026) mas limitada a 36 meses, no regime de exclusividade previsto no Regulamento 

de Bolsas Científicas do IGC  

 

Objeto de Atividade: O candidato selecionado irá investigar as consequências funcionais de falhas no processo de 

Inactivação da Transcrição durante a Mitose (ITM). As funções incluem: 1) análise do transcriptoma no genoma para 

monitorização níveis de transcrição em diferentes condições; 2) análise das consequências da ITM a nível do 

desenvolvimento após perturbação de proteínas específicas.    

  

Orientação Científica: Grupo de Dinâmica de Cromossomas – Raquel Oliveira. 

  

Formação Académica e Critérios de Seleção: PhD há menos de 3 anos ou experiência equivalente em Biologia ou áreas 

afins. Procuramos candidatos extremamente motivados, com experiência em Biologia Molecular e Celular. Experiência 

prévia em desenvolvimento de Drosophila, cultura de células humanas e/ou análise de transcrição por tecnologias à 

escala do genoma, embora não essencial, será valorizada.  O candidato deverá ter um bom nível de Inglês escrito e 

falado, extremamente organizado, com boas capacidades de solucionar problemas e habituado ao trabalho em equipa.   

 

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.  

  

Legislação e Regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica e Regulamento de Bolsas 

Científicas do IGC. 

  

Valor do subsídio de manutenção mensal: De acordo com o Regulamento de Bolsas Científicas do IGC: (1900€/mês + 

Seguro Social Voluntario - SSV). O pagamento será feito por transferência bancária.  

  

Documentos de Candidatura: Carta de motivação em inglês, Curriculum Vitae e 2 contactos de referência devem ser 

enviados por e‐mail num único ficheiro PDF denominado “NameOfTheCandidate_ERC_BI.pdf” para o endereço de 

email: rcoliveira@igc.gulbenkian.pt 

 

 

 Métodos de Seleção: Os métodos avaliação curricular, experiência anterior e referências (60%) e carta de motivação 

(20%). Caso o Juri considere necessário, os 3 melhores candidatos serão chamados para uma entrevista (20%).  

 

Composição do Júri de Seleção:   

Presidente: Dr. Raquel Oliveira. Vogais: Dr. Caren Norden e Dr. Moises Mallo. Vogal suplente: Dr. Alexandra Tavares 

  

Forma de Publicitação/Notificação dos Resultados: Os resultados da avaliação serão enviados a todos os candidatos 

por e‐mail.  

  

Data de início e de conclusão do prazo do Concurso: De.08.02.2022 até 16.03.2022.  

 

 

Política de não discriminação e igualdade de acesso: O Instituto Gulbenkian de Ciência da Fundação Calouste 

Gulbenkian promove ativamente uma política de não discriminação e igualdade de acesso, pelo que nenhum candidato 
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pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de quaisquer direitos, nem ser isentos de quaisquer deveres 

com base na ascendência, idade, sexo, preferência sexual, estado civil, condições familiares e econômicas, educação, 

origem ou condições sociais, herança genética, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crônica, 

nacionalidade, origem étnica ou raça, origem território, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação 

sindical 

  
  
  
  
  

  

  
  

  


