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Organisation/Company Faculdade de Medicina Veterinária

Research Field Biological sciences » Laboratory animal science

Researcher Profile First Stage Researcher (R1)

Country Portugal

Application Deadline 14/03/2023 - 23:59 (Europe/Lisbon)

Type of Contract Temporary

Job Status Full-time

Hours Per Week 35

Offer Starting Date 1/3/2023

Is the job funded through the EU

Research Framework

Programme?

Not funded by an EU programme

Is the Job related to staff

position within a Research

Infrastructure?

No

Offer Description

As Bolsas de Investigação destinam-se à realização de atividades de I&D a realizar por estudantes de
doutoramento ou por mestres inscritos em cursos não conferentes de grau académico.

O trabalho experimental será desenvolvido no Laboratório de Fisiologia da Faculdade de Medicina
Veterinária da Universidade de Lisboa, sob orientação científica da Doutora Ana Sofia Pires Amaral,
Investigadora Doutorada. A/O bolseiro/a participará nas atividades de investigação, tais como recolha de
amostras em matadouro, ensaios de cultura de tecidos, técnicas de biologia molecular, western blot e
ELISA.

Requirements

Research Field Biological sciences » Laboratory animal science

Education Level Master Degree or equivalent

Skills/Qualifications

Podem candidatar-se ao presente concurso:

Cidadãos nacionais ou cidadãos de outros Estados membros da União Europeia;
Cidadãos de Estados terceiros;
Apátridas;
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Cidadãos beneficiários do estatuto de refugiado político.

Para concorrer às Bolsas de Investigação é ainda necessário:

Ser detentor do grau de Mestre Medicina Veterinária ou áreas consideradas afins;
Inscrição em Doutoramento ou curso não conferente de grau académico, no ano letivo de 2022 ou
2023 (esta inscrição pode ser substituída por uma declaração de compromisso de honra do candidato,
ocorrendo a verificação dessa condição apenas em fase de contratualização da bolsa).

Specific Requirements

É indispensável, sob pena de não admissão ao Concurso, anexar à candidatura os seguintes documentos:

Carta de motivação;
Curriculum vitae detalhado, de formação complementar e de experiência profissional, e outros
documentos comprovativos considerados relevantes;
Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando obrigatoriamente a
classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, em
alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do
prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior
estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a escala de classificação
portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento
do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado até ao final do prazo de candidatura (aplicável a
candidatos detentores de graus académicos estrangeiros);
Declaração de inscrição em Doutoramento ou curso não conferente de grau académico. Esta
declaração pode ser substituída por uma declaração de compromisso de honra do candidato,
ocorrendo a verificação dessa condição apenas em fase de contratualização da bolsa;
Redigir a candidatura e todos os documentos a ela associados, incluindo a carta de motivação, em
língua portuguesa ou em língua inglesa;

A conceção da bolsa está sempre dependente da apresentação dos comprovativos da titularidade das
habilitações académicas necessárias à concessão da bolsa.

O não cumprimento destes requisitos determina a rejeição liminar da candidatura.

Languages PORTUGUESE

Level Excellent

Languages ENGLISH

Level Excellent

Research Field Biological sciences » Laboratory animal scienceBiological sciences »

Biology

Additional Information
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Benefits

Ao bolseiro é atribuído o subsídio mensal de manutenção correspondente a 1.144,64€ conforme a tabela de
valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no país (https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores).

Eligibility criteria

Ver aviso na página da Faculdade de Medicina Veterinária - https://www.fmv.ulisboa.pt/pt/investigacao
/bolsas-de-investigacao

Selection process

1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E BONIFICAÇÕES:

São utilizados de forma faseada dois métodos de seleção: na 1ª fase é efetuada a apreciação global baseada
na Avaliação Curricular (AC), nos termos do ponto 4, valendo esta 70% da classificação final, e na 2ª fase a
Entrevista (E) aos 5 melhores classificados na fase anterior, valendo esta 30% da classificação final. A
ordenação final dos/as candidatos/as que completem os métodos de seleção é efetuada de acordo com a
escala classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações
quantitativas obtidas em cada método de seleção. Em caso de igualdade de classificação os critérios de
desempate a adotar são a valorização da entrevista. Os/as candidatos/as têm acesso às atas do júri, onde
constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde que solicitadas.  

1. Júri:

   O Júri é constituído pelos seguintes elementos:

  Presidente:

Doutora Ana Sofia Pires Amaral, Professora Auxiliar da Universidade de Évora, na qualidade de
Presidente;

Vogais efetivos:

Doutora Graça Maria Leitão Ferreira Dias, Professora Catedrática da Faculdade de Medicina
Veterinária da Universidade de Lisboa;
Doutora Graça Maria Alexandre Pires de Lopes de Melo, Professora Catedrática da Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa;

Vogais suplementes:

Doutora Maria Rosa Rebordão Cordeiro Simões Crisóstomo Professora Adjunta da Escola Superior
Agrária de Coimbra;
Doutora Mariana Raposo Batista, Professora Auxiliar da Universidade Lusófona.

O júri apreciará as candidaturas de acordo com os critérios de avaliação constantes do presente aviso de
abertura de concurso, ponderando os elementos de apreciação.  Para cada candidatura será produzida uma
ficha de avaliação final onde de forma clara, coerente e consistente sejam apresentados os argumentos que
conduziram às classificações atribuídas a cada um dos critérios e subcritérios de avaliação. Das reuniões do
júri serão produzidas atas da responsabilidade de todos os seus membros.

Website for additional job details https://www.fmv.ulisboa.pt/pt/investigacao/bolsas-de-investigacao

https://www.fmv.ulisboa.pt/pt/investigacao/bolsas-de-investigacao
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Work Location(s)

Number of offers available 1

Company/Institute Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa

Country Portugal

State/Province Lisboa

City Lisboa

Postal Code 1300-477

Street Av. da Universidade Técnica

Where to apply

E-mail expediente@fmv.ulisboa.pt

Contact

State/Province Lisboa

City Lisboa

Street Av. da Universidade Técnica

Postal Code 1300-477

E-Mail expediente@fmv.ulisboa.pt

ana.amaral@fmv.ulisboa.pt
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