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ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Referência da Bolsa IMM/BGCT/28-2019
O Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM João Lobo Antunes) abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Gestão em Ciência e Tecnologia
para Doutorado(a), no âmbito do projecto “Building a 3D innervated and irrigated muscle on a chip” (H2020-FETOPEN – MyoChip – GA 801423).
Plano de Trabalhos e Objectivos
No laboratório estamos interessados em perceber como o núcleo da célula está posicionado na célula.
O candidato terá as seguintes funções:
- Manter a organização do laboratório (stocks, bases de dados, etc.)
- Realizar encomendas e contactar fornecedores
- Organização de viagens e reuniões do consórcio
- Responsável por submeter “deliverables” e “milestones” na plataforma da união europeia
- Responsável pela comunicação com o “Project Officer”
- Criar e manter website do projeto
- Administração financeira e legal
- Assegurar comunicação eficiente entre todos os parceiros
Área Científica: Biologia Celular
Perfil do Candidato
- Doutoramento na área das ciências da vida
- Experiência em biologia molecular e celular
- Conhecimento diferentes áreas do projeto
- Elevadas competências a nível de organização e gestão
- Experiência ou formação em Gestão de Projetos
- Curiosidade científica
- Boas competências informáticas e comunicativas
- Excelentes conhecimentos de inglês falado e escrito
Duração da Bolsa: 12 (doze) meses, em regime de exclusividade e 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, republicada em anexo ao Decreto-Lei n.º
202/2012, de 27 de Agosto), Regulamento de Bolsas, Carreiras e Avaliação de Desempenho do iMM João Lobo Antunes.
Início previsto para bolsa: Julho 2019
Local de Trabalho e Orientação Científica: O trabalho será desenvolvido no Laboratório do Doutor Edgar Gomes e sob a sua supervisão.
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 valor será de acordo com os valores definidos nos regulamentos aplicáveis. O montante será pago a cada mês por
transferência bancária.
Documentos necessários à candidatura: - Carta de Motivação; - CV pormenorizado; - Certificado de Doutoramento e Contactos de 2 referências.
O não cumprimento desses requisitos determina a rejeição imediata da aplicação.
Método de Seleção: A seleção será efetuada por avaliação curricular (75%) e carta de motivação (25%).
Avaliação: As candidaturas serão apreciadas por um júri constituído pelos doutores Edgar Gomes, Leonor Saúde e Cláudio Franco.
Prazos e Apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto por 10 dias úteis, com início a 7 de Junho e término em 24 de Junho de 2019.
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, 23 de Maio de 2019
A Diretora Executiva do iMM Lisboa
Prof.ª Doutora Maria Manuel Dias da Mota

