
 
 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação no âmbito do projeto Moore Grant - 

UBC 

  

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

Moore Grant - UBC, entitulado: “The evolution of Microtubule Organising Centres in non-

model organisms” financiado pela Fundação Moore nas seguintes condições:  

  

Duração: A bolsa terá a duração de 12 meses com possibilidade de renovação até ao máximo 

de 3 anos em regime de exclusividade conforme previsto no Regulamento de Bolsas Científicas 

do IGC. 

 

Objeto de Atividade: A meiose e a mitose são características marcantes em eucariotas – 

processos ancestrais cuja origem retrocede ao último eucariota ancestral comum (LECA – Last 

Eucaryotic Common Ancestor). A nossa compreensão da diversidade e do estado ancestral da 

divisão celular e reprodução sexual dos eucariotas é muito limitada.  Em muitos organismos, 

estruturas envolvidas na divisão celular, como os centríolos, estão também envolvidos na 

locomoção (flagelo). Neste projeto vamos investigar de uma forma sistemática o aparelho de 

divisão e de locomoção de vários organismos representativos ao longo da árvore da vida para 

reconstruir a evolução dos mesmos. Serão utilizadas técnicas de microscopia de alta resolução 

para reconstruir as estruturas em estudo, assim como técnicas de proteómica avançada para 

estudar a composição dos mesmos. Este é um projeto colaborativo com os laboratórios de Patrick 

Keeling, UBC (Canada), Holy Goodson, UND (USA), Jeremy Wideman, ASU (USA) e envolverá 

várias atividades colaborativas.    

  

Orientação Científica: Grupo de Regulação do Ciclo Celular – Monica Bettencourt-Dias  

  

Formação Académica e Critérios de Seleção: Doutoramento. Iremos considerar diferentes 

áreas de formação, incluindo biologia, química, bioquímica, física e medicina. Procuramos 

cientistas motivados com gosto pela aventura de explorar novos organismos não-modelo e estudar 

a estrutura e função dos seus MTOCs. Daremos valor a experiência em microscopia eletrónica. O 

domínio da língua inglesa falada e escrita é essencial. Oferecemos um ambiente de laboratório 

estimulante e inclusivo, acesso a serviços científicos “state of the art”, serviços de ajuda a 

candidaturas a bolsas e comunicação de ciência, a oportunidade de supervisão e orientação de 

estudantes, um programa de “mentorship” e várias atividades de desenvolvimento de carreira.   

 

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: O montante da bolsa corresponde à tabela de valores 

das bolsas atribuídas diretamente pelo IGC e à experiência do candidato; o pagamento será 

efetuado mensalmente por transferência bancaria.  

  

Documentos de Candidatura: Carta de Motivação, Curriculum Vitae (incluindo contacto de duas 

referências) e certificado de habilitações deverão ser enviados por correio eletrónico num único 

documento em formato pdf com a designação “nome do candidato_Non-Model MTOCS.pdf”para 

o seguinte endereço de email: mfaria@igc.gulbenkian.pt. 

  

 

 

 

 



 
Métodos de Seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e 

experiência anterior (70%) e carta de motivação (30%); se o Júri considerar necessário, a 

entrevista aos candidatos selecionados representará 50% da nota final. 

 

Composição do Júri de Seleção:   

Presidente: Monica Bettencourt-Dias; restantes membros: Doutora Mariana Lince-Faria e 

Doutora Mafalda Pimentel. 

  

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 23.02.2022 até à seleção do candidato 

adequado.  

 

 

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 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. 

 

 


