
 
 

 
 
 
 

 

     
 

 
Abertura de concurso para contratação de Técnico(a) para a Unidade de Biobanco 

Referência IMM/CT/25-2020 
 

 

O Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) abre concurso para contratação de um(a) técnico(a) para o Biobanco -  
iMM CAML, o qual congrega amostras biológicas (provenientes de biopsias, cirurgias, colheitas de sangue) que são doadas 
voluntariamente com autorização para preservação e uso futuro em investigação biomédica. 
O(A) candidato(a) selecionado(a) irá colaborar no âmbito do projeto intitulado “Repositório de amostras de doentes COVID-19”. 
 
Área Científica: Ciências da Saúde  
 
Plano de Trabalhos e Objetivos 
- Processamento e conservação de amostras biológicas 
- Controlo de qualidade das amostras biológicas 
 
Perfil do(a) Candidato(a) 
- Licenciatura e/ou Mestrado na área das Ciências Biomédicas; 
- Gosto pela investigação; 
- São critérios de valorização a experiência laboratorial relevante, nomeadamente:  

- Processamento de amostras biológicas humanas; 
- Isolamento de células do sangue; 
- Preparação e conservação de tecidos biológicos. 

- Competências de coordenação, comunicação, dinamismo, motivação, rigor e método; 
- Capacidade de trabalho em equipa; 
- Disponibilidade para início imediato. 
 
Condições: O contrato de trabalho terá início em data a acordar com o(a) candidato(a) selecionado(a), e pelo período necessário à 
execução do plano de trabalhos proposto; Remuneração mensal a definir, de acordo com o mérito e experiência do(a) candidato(a) 
selecionado(a), Regulamento de Carreiras do iMM e regras do projeto onde se enquadra. O(a) candidato(a) selecionado(a) auferirá 
subsídio de férias e de natal, sujeitos aos impostos e taxas previstas na Legislação Laboral em vigor, assim como subsídio de refeição 
por cada dia útil, no valor de 4,77€. 
 
O iMM compromete-se a assegurar o cumprimento dos princípios de não discriminação e igualdade e, nessa medida, enuncia que 
nenhum candidato pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em 
razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, 
origem ou condição social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem 
étnica ou raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 
 
Processo de candidatura: O período de submissão de candidaturas tem início HOJE, e decorre até 5 de Junho de 2020.  
Os candidatos interessados deverão remeter aos Recursos Humanos do iMM, em formato PDF e para o email imm-
hr@medicina.ulisboa.pt,os seguintes documentos, com indicação obrigatória da referência IMM/CT/25-2020 em subject:  
- Carta de Motivação; - CV pormenorizado; - Certificado de Licenciatura e/ou Mestrado; - 1 (Uma) carta de recomendação ou 1 (um) 
contacto para referência. A falta de envio dos documentos e/ou informação determina a rejeição liminar da candidatura. 
 
Avaliação das candidaturas: As candidaturas serão apreciadas por um júri constituído pelos Doutores Sérgio Dias, Helena Cabaço e Luís 
Graça, de acordo com o seguinte método de avaliação: - Avaliação curricular (40%) e entrevista (60%). 
 
Notificação dos Resultados: Os resultados serão publicados no website do iMM em https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt-
pt/emprego/#jobs  
 
 
Lisboa, 25 de Maio de 2020       
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