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Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação para Técnico de Microscopia Eletrónica no 

âmbito do projeto UID/Multi/04555 
 

Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do Projeto 
UID/Multi/04555, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. /MCTES através de fundos 
nacionais (PIDDAC), nas seguintes condições: 
 
1. Duração e Regime de Atividade: De acordo com o Regulamento de Bolsas de Investigação do IGC, 
aprovado pela FCT, a duração máxima da bolsa será de 12 meses. O contrato de bolsa tem início previsto 
em Julho 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 seleccionado irá integrar a Unidade de Microscopia Eletrónica do 
IGC, uma unidade que proporciona serviços para os grupos de investigação do IGC 
(https://gulbenkian.pt/ciencia/electron-microscopy/). 
O espectro de atividades inclui, mas não se limita a: 
1) Processamento de amostras biológicas para microscopia eletrónica; 
2) Coleta de dados em microscópio eletrónico de transmissão; 
3) Prestar assistência aos investigadores quanto ao desenho experimental, coleta e análise de dados; 
4) Controlo de qualidade e garantia de qualidade de todos os microscópios eletrónicos e equipamentos 
técnicos da Unidade de Microscopia Eletrónica; 
5) Formação dos Usuários da Instalação em conceitos básicos e operação de instrumentos; 
6) Participação em atividades de divulgação dirigidas a pessoas externas, tais como cursos, visitas às 
Instalações ou outras manifestações relacionadas com a microscopia eletrónica; 
7) Desenvolvimento de novas técnicas ou soluções de microscopia eletrónica para atender às 
necessidades dos usuários; 
8) Gestão geral do laboratório e tarefas administrativas, como preparação de stock de reagentes, 
acompanhamento de projetos e geração de relatórios para os usuários. 
 
 
3. Formação Académica e Critérios de Seleção: A Unidade de Microscopia Eletrónica do IGC está 
procurando uma pessoa altamente motivada, apaixonada por ciência e tecnologia, que esteja ansiosa 
para ingressar em um ambiente de trabalho dinâmico e de ritmo acelerado. O candidato selecionado 
aprenderá novas habilidades e terá a oportunidade de aplicar a microscopia eletrónica para explorar 
diversos campos de pesquisa biológica. O candidato deverá ter boa capacidade de comunicação e 
mentalidade para trabalhar num ambiente baseado em serviços, onde boas capacidades interpessoais, 
um alto grau de organização, capacidade de multitarefa e um alto grau de iniciativa pessoal e flexibilidade 
são essenciais. A atenção aos detalhes e a predisposição para a perfeição são traços pessoais úteis nesse 
tipo de trabalho. Formação técnica e em soft skill serão dados ao candidato certo. 
 
Como aptidão académica mínima, será aceite Bacharelato (BsC) em qualquer disciplina científica 
relevante no momento da assinatura do contrato (os alunos do último ano podem se inscrever, desde que 
obtenham seu diploma até 31 de agosto de 2022). Os candidatos devem ter boas capacidades de 
comunicação, incluindo um alto nível de inglês falado e escrito. 
 
Daremos preferência a candidatos com: 
i) Experiência anterior em laboratório de pesquisa; 
ii) conhecimentos de IT (Microsoft) e conhecimento dos programas de software de análise de dados 
comuns (ImageJ e Fiji); 
iii) Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipa; 
iv) Elevado empenho e atitude colaborativa; 
v) Capacidade de resolução de problemas e atenção ao detalhe; 
vi) Experiência/formação em ciências biomédicas será considerada uma mais-valia; 
vii) Experiência/Formação em microscopia eletrónica será considerada uma mais valia. 
 

https://gulbenkian.pt/ciencia/electron-microscopy/
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De acordo com o ponto 2 do artigo 3º do Regulamento de Bolsas de Investigação do IGC, o candidato 
selecionado terá de estar inscrito em curso não conferente de grau académico fornecido pelo IGC num 
dos seus parceiros académicos. 
 
4. Legislação e Regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto 

Gulbenkian de Ciência (IGC), Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, na sua atual redação e 

Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., em vigor 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamentos.phtml). 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. 

 
5. Valor do subsídio de manutenção mensal: De acordo com os Regulamentos de Bolsas de Investigação 
do IGC e da FCT, o montante da bolsa corresponde a: €875,98/mês para Bacharel ou  €1.144,64/mês para 
o grau de Mestre, mais o Seguro Social Voluntário em ambos os casos, de acordo com 
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores.  
 
6. Documentos de Candidatura: A candidatura tem de ser em inglês e deve consistir num documento 
PDF intitulado “Nome Candidato_EMF_UID”, incluindo uma carta de motivação (máximo 1 página), 
Certificado de Habilitações, Curriculum Vitae (máximo 2 páginas) e o contacto de 2 referências para o 
seguinte endereço: etranfield@igc.gulbenkian.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. 

 
7. Métodos de Seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: CV (60%), carta de 
motivação (15%), referências (15%) e entrevista dos candidatos selecionados, se considerado necessário 
pelo juri (10%). A entrevista irá focar-se nos resultados de investigação do candidato. 
 
8. Composição do Júri de Seleção:  
Presidente: Dr. Erin Tranfield. Vogais: Dr. Marta Monteiro e Dr. Nuno Moreno. Vogal Suplente: Dr. Maria 
Joao Amorim. 
 
9. 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. 
 
 
10. Data de início e de conclusão do prazo do Concurso: De 03.05.2022 até 27.05.2022. 
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