
                            
 
 

Concurso 

Atribuição de duas Bolsas de Investigação Científica no âmbito da 
parceria entre o Instituto Gulbenkian de Ciência e a Everything is New, 

promotora do NOS ALIVE 
 

 
Lisboa, 6 de julho 2022 - Encontra-se aberto o concurso para atribuição de duas Bolsas de 
Investigação, designadas por “Bolsa de Investigação NOS Alive - IGC” (ref: BolsaAlive-2022), no 
âmbito da parceria estabelecida entre o Instituto Gulbenkian de Ciência e a Everything is New, 
promotora do evento de música NOS Alive. O Instituto Gulbenkian de Ciência disponibiliza para 
este concurso 5 projetos de investigação, em áreas diferentes. Os dois candidatos selecionados 
terão a possibilidade de escolher qual o projeto que querem desenvolver. Estas bolsas são 
financiadas pela Everything is New, nas seguintes condições: 
 
1. Duração e Regime de Atividade: Cada bolsa terá a duração de 12 meses a desenvolver no 
Instituto Gulbenkian de Ciência e numa outra instituição no estrangeiro (consultar descrição dos 
projetos), com início previsto para 1.10.2022, em regime de exclusividade, conforme 
regulamento de bolsas do Instituto Gulbenkian de Ciência (http://gulbenkian.pt/ciencia).  
 
2. Objeto de Atividade: Projeto nº1: Como morrem as larvas depois de uma infeção bacteriana?; 
Projeto nº2: A história evolutiva recente de espécies ameaçados de extinção e o estudo da 
biodiversidade de Madagáscar; Projeto nº3: A importância ecológica de uma microbiota 
intestinal estável na Drosophila; Projeto nº4: Explorar como o comportamento microbiano é 
afetado por mudanças ambientais através de microscopia quantitativa de baixo custo; Projeto 
nº5: A ressuscitação evolutiva na replicação do DNA. 
 
3. Orientação Científica: Projeto nº1: Grupo de Evolução e Desenvolvimento, Supervisão: 
Doutor Élio Sucena; Projeto nº2: Grupo de Genética de Populações e da Conservação, 
Supervisão: Doutor Lounes Chikhi; Projeto nº3: Grupo de Interação Hospedeiro Microrganismo, 
Supervisão: Doutor Luís Teixeira; Projeto nº4: Grupo de Física Viva, Supervisão: Doutor Pablo 
Sartori; Projeto nº5: Grupo de Manutenção do Genoma e Evolução, Supervisão: Doutor Marco 
Fumasoni. 
 
4. Formação Académica: Serão admitidos para candidatura apenas cidadãos portugueses com 
licenciatura concluída depois de janeiro de 2018 em Biologia, Matemática, Física, Estatística ou 
áreas afins. 
 
5. Remuneração: De acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação, atribuídas 
pela FCT (€875.98/mês em Portugal e €1637.52/mês no estrangeiro). 
 
6. Documentos de Candidatura: As candidaturas devem conter os seguintes elementos num 
documento de pdf intitulado “NomeCandidato_Bolsa_NOS_Alive2022.pdf”: carta de 
motivação, Curriculum Vitae detalhado e cartas de referência. Alternativamente, as cartas de 
referência podem ser enviadas diretamente pelo(s) orientador(es). As candidaturas devem ser 
enviadas por correio electrónico para: bolsasalive@igc.gulbenkian.pt.  Nota: Indicar a 
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referência da bolsa no título do email. O candidato deve indicar a sua ordem de preferência para 
os projetos que estão em curso no email da candidatura. 
 
7. Processo de seleção: Os métodos de seleção serão os seguintes: avaliação documental do 
CV e carta de motivação (50%); os candidatos selecionados serão chamados a entrevista (50%). 
A avaliação final resulta da soma destas duas avaliações. Os candidatos finais serão convidados 
a uma segunda entrevista, com o supervisor científico do projeto que querem desenvolver. 
 
8. Data de início e de conclusão do prazo do Concurso: De 06.07.2022 até 31.08.2022. 
 
 
 


