ANÚNCIO Nº 8/2017/BI
Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Saúde e Produção Animal
Laboratório Nacional de Referência de Saúde Animal
Oeiras
Bolsa de Investigação âmbito do projeto ARIMNET/2003/2015, financiado pela FCT

O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV, I.P.) torna público que se
encontra aberto concurso, formulando convite à apresentação de candidaturas para uma bolsa de
investigação (BI) – Mestre, no âmbito do projeto BrucMedNet – ARIMNET/2003/2015
“Aperfeiçoamento de ferramentas epidemiológicas e serológicas para diagnóstico e controlo da
brucelose na região do Mediterrâneo”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT), nas seguintes condições:
Área Científica Principal: Bacteriologia
Requisitos de Admissão: Licenciatura em Medicina Veterinária com Mestrado na área de
Microbiologia Médica. Conhecimentos em diagnóstico serológico e bacteriológico, convencional e
molecular, e na caracterização e tipificação moleculares de bactérias. Experiência laboratorial no
trabalho com agentes microbiológicos de grau 3. Fluência escrita e verbal em Inglês.
Plano de Trabalhos: executar tarefas incluídas no plano de trabalho do projeto, nomeadamente:
(i) cultura e extração de DNA de estirpes de bactérias; (ii) tipificação molecular de estirpes por
MLVA; (iii) desenvolvimento de novos sistemas de PCR; (iv) extração de proteínas de membrana;
(v) deteção de diferentes epítopos imunorreativos de animais vacinados e de infetados por teste
de immunoblotting.
Legislação e Regulamentação Aplicável: A atribuição desta bolsa tem por base o Estatuto do
Bolseiro de Investigação Científica (aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterado e
republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, e com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro) e o Regulamento de Bolsas de Investigação da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Bacteriologia e Micologia do
Instituto Nacional de Investigação Veterinária (INIAV,IP) na Quinta do Marquês, Oeiras sob a
orientação científica da Investigadora Principal, Maria Inácia Aleixo Vacas de Carvalho Corrêa de
Sá.
Duração da Bolsa: A bolsa terá a duração de 20 meses com início previsto em 1 de abril de 2016.
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Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a um custo total de
22.082,00€ (980,00€ + 124,09 €)*20).
O Bolseiro usufruirá de um seguro de acidentes pessoal e, caso não se encontre abrangido por
qualquer regime de proteção social, pode assegurar o exercício do direito à segurança social
mediante adesão ao regime do seguro social voluntário, nos termos previstos no Decreto-Lei nº
40/89, de 1 de fevereiro.
Métodos de seleção: são utilizados dois métodos de seleção: avaliação curricular (ponderação de
50%) e entrevista profissional de seleção (ponderação de 50%).
A avaliação curricular (AC) tem por base os seguintes critérios:
Critérios

%

Classificação obtida na
licenciatura

15%

Classificação obtida no
mestrado*

40%

Experiência em trabalhos
de investigação
Apresentação de
comunicações/publicações
na área da microbiologia
Distinções/Prémios

20%

20%

Fatores

Pontuação

≥10 e < 14 valores

2

≥14 e < 16 valores

4

≥16 valores

6

Suficiente

2

Bom

4

Muito Bom

6

1 ano

2

2 anos

4

3 anos

6

Reuniões
Científicas/Congressos/
artigos científicos

5%

1/cada
1/cada

*Serão considerados separadamente a licenciatura, pré ou pós-Bolonha, e os mestrados
efetuados na área.

A entrevista profissional de seleção (EPS), com a duração máxima de 30 minutos, terá em
conta os seguintes fatores:
- Motivação e interesse pela área laboratorial e pelo tema de trabalho (25%)
- Capacidade de expressão, argumentação e fluência verbal (25%)
- Espírito de trabalho em equipa (25%)
- Perfil compatível com o posto de trabalho (25%)
Este método será valorado através dos seguintes níveis classificativos:
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Classificação qualitativa
Insuficiente
Suficiente
Bom
Elevado

Classificação quantitativa
4
12
16
20

A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento é efetuada de acordo com a
escala classificativa de 0 a 20 valores, resultante da média aritmética ponderada das classificações
quantitativas obtidas em cada método de seleção de acordo com a seguinte fórmula:
OF= AC* (50%) + EPS* (50%)
Em que:
OF = ordenação Final
AC= Avaliação curricular
EPS= Entrevista profissional de seleção
Composição do Júri de Seleção:
Maria Inácia Corrêa de Sá (Presidente do Júri)
Ana Botelho (1ª Vogal)
Ana Amaro (2ª Vogal)
Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados da avaliação serão publicitados
e afixados em local visível e público do INIAV, IP, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado
através de e-mail. Os resultados do concurso serão também comunicados aos restantes
candidatos através de correio eletrónico.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto
de 9 de fevereiro de 2017 a 22 de fevereiro de 2017.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de
candidatura dirigida ao Responsável do Projeto: Doutora Maria Inácia Corrêa de Sá, acompanhada
dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, certificados de habilitações de licenciatura e de
mestrado, e comprovativos de prémios e de outras atividades consideradas relevantes para o
lugar, devem ainda incluir a identificação completa do candidato e a referência a que alude o
presente anúncio (ANÚNCIO Nº 8/2017/BI), por correio eletrónico para drh@iniav.pt,
inacia.sa@iniav.pt ou para a morada:
INIAV/UEISSPA
Concurso Ref. ANÚNCIO Nº 8/2017/BI
A/c Doutora Maria Inácia Corrêa de Sá
Quinta do Marquês - Avenida da República
2780-159 Oeiras
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