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ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO
Referência da Bolsa IMM/BTI/52-2015
O Instituto de Medicina Molecular de Lisboa (iMM Lisboa) abre concurso para atribuição de uma bolsa de técnico de investigação para
Licenciado, com o apoio financeiro da FCT/MEC através de fundos nacionais e, quando aplicável, cofinanciado pelo FEDER, no âmbito
do novo acordo de parceria PT2020, no Projeto Instituto de Medicina Molecular - IMM– BIM/50005.
Plano de Trabalhos e Objetivos
- Manipulação de material de laboratório, de acordo com o tipo de material e instruções de processamento;
- Limpeza e/ou lavagem, secagem e eventual descontaminação/esterilização do mesmo;
- Preenchimento de formulários de entrada, preparação e saída de material;
- Preparação antes e/ou depois do processamento.
O desempenho destas tarefas implica:
- Manipulação de agentes químicos e físicos de limpeza, desinfeção e esterilização;
- Operação de máquinas para lavagem de material;
- Operações de processamento e entrega de material;
- Operação de esterilizadores a vapor (autoclaves).
Área Científica: Qualidade e Segurança em Laboratório - Gestão de laboratórios (Qualidade, Ambiente e Segurança)
Perfil do Candidato
- Não licenciado. Dá-se preferência a candidatos com o 12º ano completo;
- Dinamismo, espírito de equipa, elevado sentido de responsabilidade, organização e método;
- Experiência anterior em funções semelhantes;
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Conhecimentos de Inglês, falado e escrito;
- Facilidade de relacionamento e comunicação;
Duração da Bolsa
6 (seis) meses, eventualmente renovável por períodos iguais, não excedendo o período de elegibilidade do projeto.
Legislação e Regulamentação Aplicável
Estatuto do Bolseiro de Investigação (Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto, Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia em vigor (www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf) e Regulamentos de Carreiras e
Avaliação de Desempenho do iMM Lisboa.
Início previsto para bolsa: Setembro de 2015.
Local de Trabalho e Orientação Científica: Qualidade e Segurança em Laboratório, sob a orientação da Dra. Alexandra Maralhas.
Núcleo do Bolseiro
O núcleo de acompanhamento a bolseiros funciona à Terça-Feira e Quinta-Feira, das 10h às 12h, no Serviço de Gestão do iMM.
Subsídio de Manutenção Mensal
Subsídio de manutenção mensal de acordo com os valores estipulados no Regulamento de Bolsas da FCT
(www.fct.pt/apoios/bolsas/valores) e Regulamento de Carreiras do iMM Lisboa – 650€. (No valor mencionado, o iMM será responsável
pelo pagamento da diferença, de acordo com os valores estipulados no Regulamento de Bolsas da FCT).
Este valor será pago por transferência bancária.
Documentos necessários à candidatura
- Carta de motivação
- CV pormenorizado
- Cópia do Certificado de habilitações
Constitui motivo de rejeição liminar das candidaturas o não envio dos documentos acima indicados.
Método de Seleção
Avaliação curricular 40% e Entrevista 60%
Avaliação: As candidaturas serão apreciadas por um júri constituído pelo Professor Doutor Bruno Silva Santos e pelas Dras.
Margarida Pinto Gago e Alexandra Maralhas.
Prazos e Apresentação das candidaturas
O concurso encontra-se aberto por 10 dias úteis, com início em 14 de Agosto 2015 e término em 27 de Agosto de 2015.
As candidaturas deverão ser remetidas aos Recursos Humanos do IMM através do email imm-hr@medicina.ulisboa.pt, com indicação
obrigatória da referência da bolsa.
Notificação dos Resultados
Os resultados serão publicados no website do iMM Lisboa https://imm.medicina.ulisboa.pt e afixados no átrio de entrada do Instituto.
Lisboa, 30 de Julho de 2015
A Diretora Executiva do IMM
(Professora Doutora Maria Manuel Dias da Mota)

