INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
LABORATÓARIO JMFERRO
Av. Professor Egas Moniz
1649-028 Lisboa
Telef: 21 799 94 11
Fax: 21 799 94 12
ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Referência da Bolsa IMM/BI/75-2016
O Instituto de Medicina Molecular abre concurso para atribuição de uma bolsa de Investigação para grau de Mestre, financiada pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT-MEC/PIDDAC), no âmbito do projeto de investigação “Impacto da actividade física no defeito cognitivo
vascular” (PTDC/DTP-DES/3706/2014).
Plano de Trabalhos e Objetivos: O estudo consiste num estudo randomizado, controlado, em ocultação para o ramo activo, que pretende
avaliar o impacto da actividade física no defeito cognitivo vascular. Pretende-se com este estudo, caracterizar adequadamente o benefício da
prática da actividade física no defeito cognitivo vascular e identificar a intensidade, duração e frequência da actividade física com efeitos
benéficos. O estudo decorrerá ao longo de 36 meses, os participantes terão intervenção física regular supervisionada. O trabalho do candidato
consistirá na avaliação e reavaliação dos participantes, monitorização ao longo do estudo, através de contactos programados, monitorização do
agendamento dos procedimentos necessários no contexto do estudo e registo e análise dos dados neuropsicológicos.
Área Científica: Ciências do Desporto
Perfil do Candidato:
- Mestrado em Psicologia, com especialização em Neurociências, Neuropsicologia ou equivalente;
- Experiência em avaliação neuropsicológica de doentes com patologia neurológica e cardio-vasculares;
- Experiência em participação em estudos de grande dimensão populacional com avaliações abrangentes;
- Prática na aplicação e tratamento de dados de provas de avaliação funcional, qualidade de vida, e escalas de impacto económico das doenças
neurodegenerativas;
- Domínio de softwares para a introdução e análise de dados e suporte à investigação;
- Domínio da língua inglesa (escrita e oral) que permita a participação na elaboração de artigos científicos e participação em congressos
internacionais.
Duração da Bolsa: 12 (doze) meses em regime de exclusividade, eventualmente renovável até ao máximo de 28 meses, não excedendo o
período de elegibilidade do projeto.
Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas e 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.
O iMM Lisboa 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: 1 Agosto 2016
Local de Trabalho e Orientação Científica: O trabalho será desenvolvido no IMM, sob a orientação da Dra. Sofia Madureira e da Professora
Ana Verdelho.
Núcleo do Bolseiro: O núcleo de acompanhamento a bolseiros funciona à Terça-Feira e Quinta-Feira, das 10h às 12h, junto dos Recursos
Humanos do iMM Lisboa.
Subsídio de Manutenção Mensal: 980 € de acordo com os valores estipulados no Regulamento
(www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). Este valor será pago por transferência bancária, no final de cada mês.
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Documentos necessários à candidatura:
- Carta motivação
- CV pormenorizado
- Cópia do Certificado de habilitações
- Carta 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 Alexandre Mendonça, Manuela Guerreiro e Ana
Verdelho.
Método de Seleção: Avaliação curricular (100%). Se necessário, selecionar-se-ão os candidatos com avaliação curricular semelhante para uma
entrevista, atribuindo-se nesta situação 50% à avaliação curricular e 50% à entrevista
Prazos e apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto por 10 dias úteis, com início em 18 de Julho de 2016 e término a
29 de Julho de 2016.
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 IMM.
Lisboa, 1 de Julho de 2016
A Diretora Executiva do iMM
Professora Doutora Maria Manuel Dias da Mota

