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BOLSA TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO (licenciado) – m/f 
 (1 VAGA) 

 
 
Código Interno: i3S.INEB/BTI_01_2018 
 
Está aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Técnico de Investigação (licenciado) no 
âmbito do programa Instituto de Investigação e Inovação em Saúde – com referência POCI-01-
0145-FEDER-007274 e UID/BIM/04293/2013 com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de 
fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria 
PT2020 nas seguintes condições: 
 
Área Científica: Biomateriais 
 
Requisitos de admissão: 
 
Obrigatórios – licenciatura em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica ou Biologia, com 
classificação mínima de 14 valores. Experiência em processamento e microtomia de tecidos 
biológicos, nomeadamente osso; domínio de técnicas de histoquímica, imunohistoquímica e 
imunofluorescência 
Preferenciais - Experiência em técnicas de microscopia e software de edição de imagem.  
 
Plano de trabalhos: Processamento e microtomia de tecidos biológicos moles e duros (osso). 
Coloração de tecidos para análise histomorfométrica. 
 
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro 
de Investigação Científica) alterado pelo Decreto-Lei n.º 202/2012 de 27 de Agosto; Regulamento 
de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt); e pelo Regulamento de Bolsas de 
Investigação Científica do INEB (www.ineb.up.pt - “positions”).  
 
Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no i3S.INEB, sob a orientação científica da 
Doutora Meriem Lamghari e da Doutora Cristina Ribeiro. 
 
Duração da bolsa: A bolsa, com início previsto em Junho 2018, terá a duração de 12 meses 
eventualmente renováveis até ao máximo de 36 meses. 
 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 745 €, conforme 
tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores) e será pago mensalmente, preferencialmente por 
transferência bancária. 
 
Métodos de seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão avaliação curricular (50%) e 
entrevista (50%). Haverá uma pré-selecção baseada na seriação pela avaliação curricular, sendo 
convocados para entrevista até 2 candidatos dentro dos primeiros com classificação mais alta. 
 
 

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores
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Composição do Júri de Seleção: 
 
Meriem Lamghari (Presidente do Júri) 
Cristina Castro Ribeiro (vogal efetivo) 
Christiane Salgado (vogal efetivo) 
Fernando Jorge Monteiro (vogal suplente) 
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados: 
 
Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final 
obtida publicada no site do INEB (“positions”), sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado 
através de email. 
 
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:  
 
O concurso encontra-se aberto no período de 9 a 23 de Maio 2018. 
 
As candidaturas para o Código Interno i3S.INEB/BTI_01_2018 deverão ser submetidas online no 
site http://portal.i3s.up.pt/gestaocandidaturasineb/index.php?codigo=i3S.INEB/BTI_01_2018  , 
acompanhadas por: carta de motivação em Inglês, curriculum vitae, comprovativo(s) de 
habilitações, o contacto de duas referências e outros documentos considerados relevantes. 

 

 

 


