Bolssa de Investtigação ‐ Licenciado (M
M/F)

Encontraa‐se aberto concurso
c
parra a atribuiçãão de uma Bolsa
B
de Inve
estigação – LLicenciado, no âmbito
do projeeto EXPL/BIM
M‐MEC/0206
6/2012, intittulado “Mod
dulação da angiogénesee ocular pela grelina
Implicaçções fisiopattológicas”, financiado ppor fundos nacionais attravés da FFCT/MEC (PIDDAC) e
cofinancciado pelo Fundo
F
Europ
peu de Deseenvolvimento
o Regional (FEDER) atraavés do COMPETE –
Program
ma Operacion
nal Fatores de
d Competittividade (POFC), com refferência FCO
OMP‐01‐0124‐FEDER‐
027658, nas seguintees condiçõess:
Área Cieentífica: Ciên
ncias da Vida e da Saúde
Requisittos de admissão: Podem
m candidata r‐se a esta bolsa detenttores do graau de Licencciado em
Biologia,, Bioquímica, Ciências Fa
armacêuticass ou Ciênciass da Nutrição
o. Dá‐se prefferência a ca
andidatos
com exp
periência em Angiogénese aplicada à fisiologia e patologia
p
ocular e em Fissiopatologia do globo
ocular co
om particulaar enfoque no
o segmento posterior.
Plano dee trabalhos: A bolsa te
em por objettivo realizaçção de traba
alho experim
mental no âm
mbito da
angiogén
nese quer em
m modelos animais quer em cultura celular.
c
Legislaçãão aplicável: Lei Nº. 40/2
2004, de 18 de agosto, alterada
a
pelo
o Decreto‐Leii n.º 202/2012, de 27
de agostto, e alterado pelo Decreto‐Lei nº 2333/2012, de 29 de outubro e pela LLei nº 12/201
13, de 29
de janeiiro e pelo Decreto‐Lei
D
nº
n 89/2013,, de 09 de julho
j
(Estatu
uto do Bolsseiro de Inve
estigação
Científica); Regulamento de Bolsas de Invesstigação da Fundação pa
ara a Ciênciaa e a Tecnollogia, em
vigor (h
http://www..fct.pt/apoio
os/bolsas/reggulamento.p
phtml.pt) e Regulamennto de Bo
olsas da
Universidade do Porrto.
Local dee trabalho: O trabalho será desenvolvvido na Faculdade de Me
edicina da Unniversidade do
d Porto,
sob orientação do Prrofessor Dou
utor Amândioo António Ro
ocha Dias de Sousa.
Duração
o da Bolsa: A bolsa terá a duração dde 6 meses, com
c
início previsto em ooutubro de 2013,
2
em
regime d
de exclusividade. A bolsa será eventuualmente ren
novável até mais
m 6 mesess.
o subsídio de manutençção mensal: O montante
e da bolsa co
orresponde a € 745,00 conforme
c
Valor do
tabela de valores das bolsas atrribuídas diretamente pela FCT
CT, I.P. no
n
País
(http://aalfa.fct.mctes.pt/apoios//bolsas/valorres).
Métodos de seleçãão: A seleçã
ão dos canddidatos será feita mediante análisee curricular (70%) e
entrevistta aos 5 cand
didatos maiss classificadoos curricularm
mente (30%).
Composição do Júrii de Seleção
o: O júri de seleção seráá composto pelo Professsor Doutor Amândio
António Rocha Diass de Sousa, como presiddente, peloss Professor Doutor
D
Joaqquim Adelino
o Correia
Ferreira Leite Moreeira e Douto
ora Sónia Allexandra Vie
eira e Pinho
o, como voggais efetivoss e pelos
Professo
ora Doutora Carmen Dulcce Silveira Brrás Silva e Prrofessor Dou
utor Paulo M
Manuel Castro
o Chaves,
como vo
ogais suplenttes.

Forma d
de publicitaçãão/notificaçção dos resu ltados:
Os resulttados finais da avaliação
o serão publiicitados, atraavés de lista ordenada ppor classificação final,
no site d
da Universid
dade do Portto http://notticias.up.pt/oportunidad
des/, e os caandidatos infformados
por ema
ail da lista ord
denada por classificação
c
final.

Prazo dee candidaturra e forma de
e apresentaçção das cand
didaturas:
O concurso encontraa‐se aberto no
n período d e 30‐09‐201
13 a 11‐10‐20
013.
As can
ndidaturas devem ser formaalizadas, obrigatoriam
o
mente, atraavés email para
recrutam
mentorh@sp
p.up.pt, com conhecimennto para arssousa@med.up.pt, indicaando a referrência do
projeto no assunto (FMUP‐ EXP
PL/BIM‐MEC//0206/2012) acompanhadas dos segguintes docu
umentos:
m Vitae detaalhado, certifficados de habilitações e outros doccumentos
carta dee candidaturaa, Curriculum
comprovvativos consiiderados rele
evantes.

