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Ata de Júri para Seleção de Bolseiro 

Referência da Bolsa IMM/BII/1-2021 
 

O Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) abriu concurso para atribuição de uma Bolsa de Iniciação à 
Investigação para um(a) Estudante de Doutoramento, financiada pela Comissão Europeia, no âmbito do projecto “Defining the 
role of Arp2/3 complex diversity at multiple scales of biology” (ERC-2018-SyG – ArpComplexity – GA 810207). 
 
O anúncio foi publicado no Portal EraCareers www.eracareers.pt em 12 de janeiro de 2021, e posteriormente divulgado na página 

Web do iMM. 

 

O concurso decorreu de 27 de janeiro a 9 de fevereiro de 2021, tendo concorrido os candidatos abaixo listados:

 

- Helena Pinheiro 

- Ioannis Fysekis 

- Miguel Lança 

 

No dia 10 de Fevereiro de 2021 reuniu o Júri do concurso, constituído pelo Doutores Edgar Gomes, Cláudio Franco e Leonor Saúde, 

para analisar os documentos que integram a candidatura, tendo por base os critérios de selecção e valoração indicados no anúncio 

de abertura do concurso e que abaixo se transcrevem: 

 

Plano de Trabalhos e Objetivos: - Estudo de mecanismos da localização do complexo Arp2/3 durante o desenvolvimento de fibras 
musculares em culturas primárias de músculo esquelético (in vitro) e fibras musculares isoladas (ex vivo). Recorrendo a técnicas de 
smFISH, Imunofluorescência e microscopia confocal.  
 
Perfil do Candidato 
- Titular do grau de mestre na área da Bioquímica, Biomedicina e afins, inscrito(a) em ciclo de estudos de doutoramento. 
- Experiência em manutenção e gestão de colónias de ratinhos 
- Experiência em técnicas de dissecção 
- Experiência em microscopia de fluorescência confocal 
- Experiência em cultura de células primárias 
- Experiência em cultura de células musculares 
- Experiência em técnicas de FISH, in particular smFISH 
 

Documentos necessários à candidatura: - Carta de Motivação; - CV pormenorizado; - Certificado de Mestrado; - Documento 
comprovativo de inscrição no Doutoramento. A falta de envio dos documentos e/ou informação determina a rejeição liminar da 
candidatura. 
 
Método de Seleção: Avaliação curricular (80%) e Entrevista (20%). Apenas os candidatos mais promissores serão entrevistados. 
 

Curricular Evaluation (80%): 

No âmbito da avaliação curricular, entendeu o júri atribuir a seguinte valoração a cada um dos seguintes critérios: 

- Titular do grau de mestre na área da Bioquímica, Biomedicina e afins (5%); 
- Experiência em manutenção e gestão de colónias de ratinhos (20%); 
- Experiência em técnicas de dissecção (5%); 
- Experiência em microscopia de fluorescência confocal (5%); 
- Experiência em cultura de células primárias (5%); 
- Experiência em cultura de células musculares (20%); 
- Experiência em técnicas de FISH, in particular smFISH (20%). 
 

 

http://www.eracareers.pt/
pcadmin
Stamp

pcadmin
Stamp



O resultado da avaliação curricular dos candidatos admitidos encontra-se discriminado na tabela que consta do Anexo I à presente 

Ata. 

 
Entrevista (20%): 

No âmbito da entrevista, com uma valoração máxima de 20%, entendeu o júri atribuir selecionar os candidatos que obtiveram 

valoração igual ou superior a 50%, encontrando-se nessas condições a(s) candidata(s) seguintes: 

 Helena Pinheiro 

 

A entrevista realizaram-se-se no dia 12de Fevereiro de 2021 e teve como objetivo averiguar mais detalhadamente: 

i) (6%) Adequabilidade ao plano de trabalhos proposto; 

ii) (6%) Curiosidade científica e interesse no plano de trabalhos; 

iii) (2%) Facilidade de comunicação e autonomia; 

iv) (4%) Elevado sentido de organização e gestão de tempo; 

v) (2%) Domínio da língua inglesa falada. 

 

 
O resultado da entrevista dos candidatos e classificação total em ambas as fases encontram-se discriminados na tabela que consta 

do Anexo II à presente Ata. 

 

 

Por unanimidade, o júri decidiu atribuir a posição à candidata Helena Pinheiro uma vez que, de acordo com os critérios de 

avaliação, demonstrou possuir as competências necessários para a execução do plano de trabalhos proposto.  

 

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2021 

 

 

Doutor Edgar Gomes 

 

 

 

Doutor Cláudio Franco 

 

 

Doutor Leonor Saúde 



ANEXO I

Mestrado na área 

da Bioquímica, 

Biomedicina e 

afins  (5%)

Experiência em 

manutenção e 

gestão de 

colónias de 

ratinhos (20%)

Experiência em 

técnicas de 

dissecção (5%)

Experiência em 

microscopia de 

fluorescência 

confocal (5%)

Experiência em 

cultura de 

células 

primárias (5%)

Experiência em 

cultura de células 

musculares 

(20%)

Experiência em 

técnicas de FISH, 

in particular 

smFISH (20%)

Helena Pinheiro 5 18 5 5 5 20 16 74

Candidata tem experiência em manutenção de 

colónias ratinhos, técnicas de dissecção, microscopia 

confocal e cultura de células primárias, adquiridas 

durante o doutoramento e mestrado. Durante o 

doutoramento adquiriu experiência em cultura de 

células musculares e em técinicas de FISH.

Ioannis Fysekis 5 15 0 3 4 0 0 27

Candidato tem experiência em manutenção de 

colónias ratinhos, microscopia e cultura de 

células primárias. No entanto não tem experiência

 nem em cultura de células musculares nem em 

técnicas de FISH.

Miguel Lança 5 0 0 3 2 0 0 10

Candidato tem experiência em

microscopia, e em cultura de células, no entanto não 

tem experiência nas restantes técnicas necessárias.

Candidato Total Justificação

ANEXO I - Tabela de Avaliação: Referência da Bolsa IMM/BII/1-2021

Avaliação Curricular (80%)



Adequabilidade ao 

plano de trabalhos 

proposto (6%)

Curiosidade científica e 

interesse no plano de 

trabalhos  (6%)

Facilidade de 

comunicação e 

autonomia  (2%)

Elevado sentido de 

organização e gestão 

de tempo (4%)

Domínio da língua 

inglesa falada (2%)

Helena Pinheiro 74 5 5 2 3 2 17

Candidata tem muita facilidade de 

comunicação, tanto em português 

como em inglês. Mostrou ser 

organizada, com curiosidade e 

motivação de implementar o plano de 

trabalhos em questão. Foram 

confirmadas a compatibilidade e 

aptidões da candidata.

91

Ioannis Fysekis 27 - - - - - 0 Candidato não entrevistado 27

Miguel Lança 10 - - - - - 0 Candidato não entrevistado 10

ANEXO II - Tabela de Avaliação: Referência da Bolsa IMM/BII/1-2021

Total 

Anexo I +  

II

Justificação

Avaliação 

Curicular (% 

total)

Total Anexo 

II
Candidato

Entrevista (20%)
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