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Anúncio para abertura de concurso para a contratação de um(a) 

Coordenador(a) de Estudos Clínicos ao abrigo de um Contrato de Trabalho - 

Referência IMM/CT/69-2021 
 

O iMM - Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) e o Centro de Investigação Clínica do Centro Médico 

Académico de Lisboa (CIC-CAML) cooperaram estreitamente e oferecem um ambiente clínico e científico vibrante com o 

objetivo de cultivar ideias inovadoras em Investigação Biomédica básica, clínica e translacional em Oncobiologia. Desde 2002, 

o iMM estabeleceu-se como um instituto biomédico líder a nível nacional e internacional. Juntamente com o Hospital de 

Santa Maria, o qual pertence ao CAML, o iMM possui instalações dedicadas à investigação clínica e científica, disponibilizando 

as infraestruturas e os serviços necessários para a realização de investigação clínica de alta qualidade. 

 

O que o iMM procura: O iMM procura um(a) Coordenador(a) de Estudos Clínicos para se juntar ao Laboratório iMM-Laço-
HUB coordenado pela Doutora Karine Serre em estreita colaboração com o Professor Luis Costa (Chefe do departamento de 
Oncologia do Hospital de Santa Maria). 
O Laboratório do iMM-Laço-HUB procura uma pessoa altamente motivada, enérgica, independente e compassiva para se 
juntar à nossa equipa como Coordenador de Estudos Clínicos. Ele/ela será o ponto de contacto com oncologistas / cirurgiões 
/ enfermeiros / investigadores / biobancos / pacientes, e terá de planear, organizar, gerir, e conduzir a recolha de 
consentimentos informados, dados clínicos e amostras de cancro da mama (biopsias tumorais e líquidas). Este é um papel 
especializado na investigação clínica que inclui trabalhar com e sob a supervisão de clínicos, bem como investigadores para 
assegurar que todas as amostras sejam recolhidas nas melhores condições possíveis e que todos os controlos de qualidade 
sejam verificados positivamente. 
Esta posição está baseada em Lisboa, principalmente no iMM e Hospital Santa Maria, mas exigirá uma deslocação local 
moderada na área de Lisboa, e muita flexibilidade para estabelecer excelentes ligações com outros hospitais, por exemplo: 
CUF, LUZ, Champalimaud, IPO Lisboa. 
Um(a) candidato(a) bem-sucedido terá vontade e desejo de trabalhar numa equipa diversificada e também de forma 
independente. É importante que seja apaixonado(a) pelas missões do iMM-Laço-HUB de levar esperança às mulheres 
diagnosticadas com cancro da mama e de ser membro instrumental de uma equipa multidisciplinar dedicada a criar um mapa 
celular e molecular do microambiente do cancro da mama para a concepção de novas terapias e para apoiar decisões clínicas. 
 

As principais actividades do Coordenador de Estudos Clínicos incluirão: 

 Comunicação com oncologistas / cirurgiões / enfermeiros / investigadores / biobancos / pacientes 

 Recolha de dados quantitativos e qualitativos, e consentimento informado dos doentes 

 Manutenção de bases de dados REDCap para a captura de dados de inquéritos 

 Introdução de dados em bases de dados de investigação 

 Recolha de amostras biológicas e armazenamento com os protocolos mais apropriados, permitindo estudos 

subsequentes determinados 

 

Perfil do(a) candidato(a): 

 Formação superior em Ciências Biomédicas será valorizada 

 Conhecimentos mínimos de processamento de amostras clínicas, procedimentos e regulamentos 

 Experiência em recolha de dados clínicos com competências em gestão de dados e utilização adequada de bases 

de dados; excelentes competências informáticas 

 Adaptar-se às mudanças com rapidez e precisão, e com a capacidade de dar prioridade às decisões e tarefas 

 Pensamento prospectivo, atitude pró-activa 

 Capaz de trabalhar com cuidado, precisão e consistência 

 Possuir excelentes capacidades de comunicação verbal e escrita e de relacionamento interpessoal 

 Proficiente em inglês, falado e escrito é uma mais-valia 

Qualidades pessoais requeridas: Paciente, compassivo(a), extremamente diplomático(a), realista, comunicativo(a), de 

mente aberta, flexível, resiliente, amigável. 

 

O que o iMM oferece: O iMM oferecerá excelentes condições de trabalho, incluindo um contrato de trabalho a tempo inteiro, 

com início previsto em Novembro de 2021, e a possibilidade de trabalhar na interface entre o hospital e o instituto biomédico 

em investigação clínica e básica. 
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Condições de trabalho: Contrato de trabalho por um período estimado de 12 meses; - Salário mensal bruto entre 1071€ - 

1200 euros, de acordo com a experiência e o mérito do(a) candidato(a), budget do projecto e Regulamento de Carreiras do 

iMM. O montante indicado será sujeito às taxas e impostos obrigatórios atualmente em vigor de acordo com a Lei do Trabalho 

Portuguesa. 

 

Processo de Candidatura: Envie o seu CV detalhado, Carta de Motivação, Certificado de Grau com detalhes das notas em 

cada disciplina e contactos de 3 referências, de 13 de Setembro a 11 de Outubro de 2021, para imm-hr@medicina.ulisboa.pt. 

 

Critérios de Avaliação: As candidaturas serão avaliadas pelos Professores Doutores Luis Costa e Sérgio Dias e Doutora Karine 

Serre, de acordo com o seguinte método: 

- 1ª Fase: Avaliação Curricular: 45% e Carta de Motivação: 20% 

- 2ª Fase: Entrevista: 35% 

 

Notificação de Resultados: Os resultados serão publicados no website do iMM em https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt/ e 

todos os candidatos admitidos serão notificados por email. 

 

 

Lisboa, 10 de setembro de 2021 
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