INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
COMUNICAÇÃO
Av. Professor Egas Moniz, Ed. Egas Moniz
1649-028 Lisboa
Telef: 217 999 411
Fax: 217 999 412
ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Referência da Bolsa IMM/BGCT/31-2018
O Instituto de Medicina Molecular de Lisboa João Lobo Antunes (iMM) abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Gestão em Ciência e Tecnologia para Doutorado, no
âmbito do projeto “AXIAL.EC - PRINCIPLES OF AXIAL POLARITY-DRIVEN VASCULAR PATTERNING” (ERC-2015-STG - GA679368), financiada pelo Conselho Europeu de
Investigação.
Plano de Trabalhos e Objetivos: O(A) bolseiro(a) ficará responsável pela execução das atividades abaixo descritas:
a)
Implementação da estratégia de comunicação do Instituto nomeadamente, a divulgação interna e externa;
b)
Organização e Implementação de eventos institucionais;
c)
Elaboração de brochuras do iMM Lisboa, nomeadamente Reports e folhetos informativos;
d)
Coordenação de agência de comunicação e Assessoria de Imprensa;
e)
Acompanhamento de jornalistas;
f)
Planeamento e produção de conteúdos audiovisuais e multimédia;
g)
Planeamento e acompanhamento de visitas institucionais;
h)
Planeamento e acompanhamento de Visitas de Escolas;
i)
Planeamento e acompanhamento de actividades de Outreach;
j)
Implementação de sessões de media training para investigadores;
k)
Desenvolvimento e gestão de conteúdos do Website e redes sociais;
Área Científica: Comunicação de Ciência
Perfil do Candidato
- Doutoramento na área da Biologia Celular
- Dá-se preferência a candidatos com formação(s) com relevância para a área do plano de trabalhos
- Experiência anterior de pelo menos 4 anos, em funções semelhantes (obrigatório)
- Experiência na conceptualização e/ou produção de conteúdos multimédia
- Experiência como formador de investigadores em media training;
- Muito bons conhecimentos de estratégica de social media
- Muito bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador
- Nível muito bom de inglês, falado e escrito; conhecimento de outros idiomas será uma mais-valia
- Paixão por desafios, entusiasta e espírito crítico
- Capacidade de comunicação, organização e método
- Motivação para trabalhar em ambiente multicultural, típico de um centro de investigação científica
- Facilidade de relacionamento e trabalho em equipa
- Proatividade, dinamismo e autonomia são competências obrigatórias para estas funções.
Duração da Bolsa: 6 (seis) meses em regime de exclusividade, eventualmente renovável, 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, republicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de
Agosto), Regulamentos de Bolsas, Carreiras e Avaliação de Desempenho do iMM.
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.
Início previsto para bolsa: Junho de 2018
Local de Trabalho e Orientação Científica: O trabalho será desenvolvido no Serviço de Comunicação do Instituto, sob a orientação da Prof.ª Doutora Maria Manuel Mota.
Núcleo do Bolseiro: O núcleo de acompanhamento a bolseiros funciona à Terça-Feira das 9h às 13h e das 14h às 18h, e Quinta-Feira, das 14h às 18h, junto dos Recursos
Humanos do iMM.
Subsídio de Manutenção Mensal: O montante mensal será em conformidade com a experiência demonstrada e a sua adequabilidade ao plano de trabalhos proposto, e de
acordo com a regulamentação aplicável. Este valor será pago por transferência bancária.
Documentos necessários à candidatura: - Carta de motivação; - CV pormenorizado; - Certificado de Doutoramento; - 2 Contatos para referência ou 2 cartas de recomendação.
A falta de envio dos documentos e/ou informação determina a rejeição liminar da candidatura.
Avaliação: As candidaturas serão apreciadas por um júri constituído pelos Professores Doutores Carmo-Fonseca, Maria Mota, Bruno Silva Santos (Membros da Direção do iMM).
Poderá ainda ser membro de júri em complemento ou substituição, a Dra. Sofia Vicente dos Santos (Diretora de RH).
Método de Selecção: Avaliação curricular (50%) para pré-selecção de candidatos a serem convidados para entrevista (50%).
Prazos e apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto por um período mínimo obrigatório de 10 dias úteis, com início a 18 de Abril e término em 3 de Maio
de 2018. 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. O não cumprimento destes requisitos determina a rejeição liminar da candidatura.
Notificação dos Resultados: Os resultados serão publicados no site https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt/emprego/resultados/ e afixados no átrio de entrada do Instituto.
Lisboa, 3 de Abril de 2018
A Diretora Executiva do iMM
Prof.ª Doutora Maria Manuel Dias da Mota

