
 
 

  

  

 

   
Universidade do Algarve - DCBM 
         

EDITAL N.º 002/2021 

 

ABERTURA DE CONCURSO PARA BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO 

REGULAMENTO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(FCT) 

 

TÍTULO: 2 Bolsas de Pós-Doutoramento (BPD - Bolsa de Pós-Doutoramento) e 2 Bolsas de 

Mestrado (Bolsa de Investigação - Mestre) 

 

O Instituto de Investigação do Centro Biomédico do Algarve (ABC-RI) através da Associação para o 

Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (AD-

ABC) abre 2 vagas para Bolsas de Pós-Doutoramento (BPD - Bolsa de Pós-Doutoramento ) e 2 vagas 

para Bolsas de Mestrado (Bolsa de Investigação - Mestre) no âmbito do Projeto n.º 072586 - ALFA 

Score - “ALgarve Fit Aging Score: uma nova ferramenta integrada para melhorar a qualidade de 

vida e o envelhecimento saudável”, financiado pelo Programa Operacional Regional do Algarve, no 

âmbito da operação ALG-01-0145-FEDER-072586, com as seguintes condições: 

 

Áreas de investigação: Envelhecimento, modelação celular, “multi-omics”, bioinformática 

 

Requisitos de Admissão: 

a) Doutorados em Ciências da Vida, Saúde ou Biomédicas e Medicina Regenerativa ou 

áreas afins cujo grau foi obtido nos três anos anteriores à data da apresentação do 

presente pedido. 

b) Titulares de Mestrado em Ciências da Vida, Saúde ou Biomédicas e Medicina 

Regenerativa ou áreas afins. 

 

Aptidões desejáveis - Experiência técnica relevante em: 

1. Técnicas bioquímicas e de biologia molecular; 

2. Cultura de células e técnicas de diferenciação celular; 

3. Expressão génica e análise bioinformática; 

4. Experiência em supervisão de pessoal e alunos, se aplicável; 

5. Boa capacidade organizativa e comunicativa; 

 

Documentos que devem instruir a candidatura: 

1. Carta de motivação; 

2. Curriculum vitae detalhado em inglês de acordo com os requisitos da candidatura; 

3. Cópia do Certificado de Doutoramento reconhecido por Instituição de Ensino Superior Pública 

Portuguesa ou pela DGES - Direcção-Geral do Ensino Superior (caso o grau tenha sido atribuído por 

Universidade estrangeira) se aplicável; 

4. Outros documentos considerados relevantes para a avaliação e adequação do perfil solicitado; 

5. Contactos de três referências. 

 

Plano de trabalho: O projeto ALFA Score visa estabelecer um perfil (epi) genético, redox, microbiota, 

de marcadores cognitivos e bioquímicos de idosos saudáveis e não saudáveis residentes no 

Algarve, a fim de desenvolver um algoritmo para determinar um novo “score” de envelhecimento 

(ALFA Score), e identificar comunidades e regiões do Algarve associadas a um perfil favorável de 

envelhecimento saudável. Especificamente, o bolseiro estará envolvido no projeto em geral e nas 

seguintes tarefas em particular: 

1. Colheita de amostras para análises em coordenação com os Médicos de Família nos Centros de 

Saúde locais; 



 
 

  

  

 

2. Realizar e analisar inquéritos apresentados aos indivíduos envolvidos no estudo; 

3. Preparação de amostras para “omics”, caracterização bioquímica e análise de dados; 

4. Criação de modelos celulares de envelhecimento através da reprogramação e diferenciação de 

células-estaminais pluripotentes induzidas (iPSC) e testagem de compostos anti-envelhecimento; 

5. Preparação de publicações e relatórios de referentes do projeto; 

6. Divulgação dos resultados obtidos junto de pares e público em geral; 

7. Supervisão de investigadores juniores (alunos de bacharelado, mestrado e / ou doutorado), se 

aplicável. 

 

Legislação e regulamentos aplicáveis: Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica, aprovado 

pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, conferida pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto 

e o Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP (FCT). 

 

Local de Trabalho: O trabalho será realizado no ABC-RI, Universidade do Algarve, Edif. 2, 3º piso 

Campus de Gambelas 8005-139 Faro, Portugal, do Centro Académico de Investigação e Formação 

Biomédica do Algarve, designado por ABC - Centro Biomédico do Algarve, sob a coordenação 

científica dos Professores José Bragança e Pedro Castelo-Branco. 

 

Duração da (s) bolsa (s): A bolsa terá uma duração de 12 meses, renovável com início previsto a 

1 de Dezembro de 2021. A bolsa pode ser renovável até ao máximo tempo previsto no projeto 

(ver regulamento). 
 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal:  

 

 

a) Doutorados: o subsídio mensal de manutenção corresponde a € 1646,00, 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_Valores_SMM_LOE_2021.pdf. O subsídio 

de manutenção será pago mensalmente por transferência bancária. 

b) Mestres: o subsídio de manutenção mensal corresponde a € 1104,64, 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_Valores_SMM_LOE_2021.pdf. O subsídio 

de manutenção será pago mensalmente por transferência bancária. 
 

Critérios de seleção: 

 

A avaliação curricular será expressa numa escala numérica de 0 a 20 e terá em consideração os 

elementos necessários à candidatura, com os seguintes pesos: 

a) carta de motivação (20%) e Curriculum vitae detalhado (80%). 

b) A avaliação do CV detalhado será feita de acordo com os seguintes critérios: Experiência prévia 

nas áreas de investigação de interesse (10%); produção científica de elevado nível (20%); 

Experiência na supervisão de pessoal e alunos, quando aplicável (10%); Experiência com técnicas 

baseadas na genética, epigenética e / ou bioquímica, biologia molecular e biologia celular (30%); 

Experiência em bioinformática (20%); Experiência de colheita de amostras com pacientes (5%); 

organização e clareza do CV (5%). 

c) Os três primeiros candidatos classificados em cada categoria (titulares de doutoramento ou 

mestrado) serão convidados para uma entrevista individual. Serão solicitados os dados de contato 

dos para solicitar referências, incluindo e-mail e número de telefone. 

d) Neste caso, a avaliação curricular terá um peso de 80% e a entrevista terá um peso de 20%. A 

lista de classificação final é obtida ordenando a média das notas finais de cada membro do Júri. 

e) Caso não haja entrevista, a lista de classificação final é a mesma da classificação da avaliação 

curricular. 

f) Em caso de empate, o presidente do júri pode tomar a decisão final de desempatar os 

candidatos. 



 
 

  

  

 

g) De acordo com o Decreto-Lei nº. 29/2001, a partir de 3 de fevereiro, os candidatos com 

deficiência são favorecidos quando classificados de forma igual. Isso prevalece sobre qualquer 

outra preferência legal. Os candidatos devem declarar o tipo e o grau de deficiência na carta de 

motivação, bem como os meios de comunicação / expressão a utilizar no processo seletivo. 
 

 

Júri do concurso: O júri de avaliação é composto por quatro membros titulares e 1 suplente 

(todos doutorados): 

 

- José Bragança (Presidente) 

- Pedro Castelo Branco (membro efetivo) 

- Clévio Nóbrega (membro efetivo) 

- Inês Araújo (membro efetivo) 

- Leonor Faleiro (membro suplente) 

 

Publicação e notificação dos resultados: Os resultados finais serão publicados através de uma lista 

ordenada de acordo com a classificação final e afixada em local visível e público do Algarve 

Biomedical Research Institute (ABC-RI), Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica 

do Algarve, designado por ABC - Centro Biomédico do Algarve, sendo que o candidato aprovado 

será avisado por email. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto 

no período de 18 / 10 / 2021 a 31 / 10 / 2021. 
 

 

As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes documentos: 

 

- Documento oficial de identificação (cópia simples ou equivalente legal). Se tiver outra 

nacionalidade que não a portuguesa, deve apresentar a autorização de residência, o certificado 

de residência permanente ou o estatuto de residente de longa duração, válido na data de início da 

bolsa, podendo qualquer um deles ser substituído, na sua falta, por uma declaração de 

compromisso. No entanto, um dos documentos anteriores deverá ser entregue na fase de 

contratação, sob pena de caducidade da concessão da bolsa; 

 

- Cópia dos certificados de qualificação dos graus académicos obtidos, especificando a 

classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas do curso; 

 

- Caso o doutoramento tenha sido concedido por uma instituição de ensino superior estrangeira, 

este deverá obedecer às regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 66/2018 de 16 de agosto, 

devendo ser cumpridas todas as formalidades exigidas até à data limite para a apresentação da 

candidatura. Caso o processo não esteja concluído antes do final do prazo de candidatura, o 

candidato deve comprovar que solicitou o reconhecimento do grau; 

 

- Curriculum vitae; 

 

- Passaporte ou bilhete de identidade para candidatos europeus (cópia); 

 

- Número de Identificação Fiscal (NIF) ou equivalente legal; 

 

- Outros documentos considerados importantes; 

 

- O Pedido de Candidatura, datado e assinado, deve ser dirigido ao Presidente da AD-ABC 

(https://abcmedicalg.pt/pt/publicacoes/5) para o seguinte endereço: ABC, Campus de Gambelas, 

8005-139, Faro, ao cuidado do Professor José Bragança, Ref. (Edital 002/2021) ou por e-mail 



 
 

  

  

 

para jebraganca@ualg.pt. Se o Pedido de Candidatura for enviado por email, o requerente deve 

manifestar devidamente o seu consentimento para que todas as notificações relativas a esta 

candidatura sejam enviadas para o endereço de email fornecido. 
 
 
 

Documentos a apresentar para a contratualização da bolsa 

 

- Documentos comprovativos de que o candidato reúne todos os requisitos exigidos para esta 

bolsa, designadamente o certificado de inscrição em ciclo de estudos ou curso de pós-graduação; 

 

- Declaração do orientador responsabilizando-se pela supervisão do Plano de Trabalho, nos termos 

do artigo 5º-A do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, bem como assegurando as 

condições necessárias ao desenvolvimento do plano de trabalhos e no cumprimento do artigo 13º 

do Estatuto de Investigador Científico; 

 

- Declaração de aceitação da bolsa; 

 

- Declaração de compromisso declarando o regime de exclusividade. 
 

Reclamações e prazos e procedimentos de apelação 

 

Sobre o projeto de decisão da concessão da bolsa requerida, podem os candidatos, querendo, 

pronunciar-se em sede de audiência de interessados, no prazo de 10 dias úteis, nos termos 

previstos no Código do Procedimento Administrativo. 

Da prática ou omissão de qualquer ato do painel de avaliação, podem os candidatos reclamar para 
o órgão, no prazo de 10 dias úteis.  

Da decisão final do painel de avaliação das candidaturas cabe recurso para a Direção da AD-ABC 
no prazo de 15 dias úteis após a respetiva notificação. 

A AD-ABC reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no 
âmbito do Projeto em referência, sempre que o financiamento não se venha a efetivar.  

 

 

AD-ABC, 15 de outubro de 2021, 

O Investigador Responsável 

 

 

Prof. Doutor Pedro Castelo Branco 
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