
 

  

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

Aviso de Abertura de Concurso Internacional 

Para Contratação de Investigador(a) Doutorado(a)  

 

Por delegação de competência, conforme Despacho n.º. 8272/2020, publicado no 

Diário da República n.º 166, 2.ª série de 2020-08-26, o Diretor da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Professor Doutor Virgílio António Cruz 

Machado, faz saber que está aberto concurso documental internacional, com a 

referência interna “LAQV_IJ_03_2021 pelo prazo 14 dias uteis para o projeto 

PTDC/QUI-COL/1517/2020 financiado por fundos nacionais através da Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia (FCT-MCTES) 

By delegation of power, according to Dispatch No. 8272/2020, published in the Diário 

da República no 166, 2.ª série, of august 26th, 2020 the Director of the NOVA School of 

Sciences and Technology of NOVA University Lisbon (FCT NOVA), Professor Doutor 

Virgílio António Cruz Machado,  opens an international call with the internal reference 

LAQV_IJ_03_2021”  for 14 work days under a fixed term employment contract to hire 

of a Junior PhD Researcher in the Chemistry Area for the Project entitled PTDC/QUI-

COL/1517/2020 financed by national funds through the Portuguese Science and 

Technology Foundation (FCT-MCTES). 

 

Modalidade de contratação e legislação aplicável/ Type of contract and applicable 

legislation 

 

A contratação do(a) Investigador(a) Doutorado(a) realizar-se-á através de Contrato de 

Trabalho a Termo Resolutivo certo, a celebrar nos termos do Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, na sua redação atual. 

 

São ainda aplicáveis ao presente processo de contratação, designadamente, o Decreto-

Lei n.º 57/2016, de 19 de Julho, alterado pela Lei nº 57/2017, de 29 de Agosto (RJEC) 

e o Decreto Regulamentar n.º 11-A /2017, de 29 de Dezembro.  

 



 

  

Tudo o que não consta deste edital será remitido para os termos do Código do 

Procedimento Administrativo. 

 

The hiring of the PhD Researcher shall be made by means of a fixed Term Employment 

Contract entered into in accordance with the Portuguese Labour Code approved by the 

Law no. 7/2009 of February 12th, as amended. 

 

The present hiring procedure is further governed inter alia by Decree-law no. 57/2016 

of July 19th, as amended by the Law no. 57/2017 of August 29thand Regulatory decree 

no. 11-A/2017 of November 29th.  

 

Everything that does not appear in this announcement will be ruled in accordance with 

the Code of Administrative Procedure. 

 

1. Principais funções e atividades e exclusividade / Main attributions and 

activities and exclusivity 

 

O(a) Investigador(a) Doutorado(a) irá desempenhar atividade no âmbito do projeto 

relativo as tarefas 1 a 7 envolvendo a síntese e funcionalização de nanoparticulas de 

prata anisotrópicas, recobrição controlada de sílica, funcionalização com antibióticos, 

assim como a caracterização completa dos nanomateriais, com a coordenação do 

Doutor Javier Fernández-Lodeiro 

 

O(a) Investigador(a) Doutorado(a) dedicará plenamente a totalidade da sua atividade 

profissional à FCT NOVA, com carácter de exclusividade.  

 

The PhD Researcher shall be performing activities in the scope of the project related 

to task 1 to 7 namely from the synthesis and functionalization of anisotropic silver 

nanoparticles, covering with controlled silica layers ad complete characterization, 

with the coordination of Dr. Javier Fernández-Lodeiro.  

 

The Doctoral Researcher will dedicate his / her entire professional activity to FCT 

NOVA, on an exclusive basis. 

 

 



 

  

2. Local de trabalho /Place of work 

 

O(a) Investigador(a) Doutorado(a) prestará o seu trabalho nas instalações do 

Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa sitas no Campus de Caparica e efetuará todas as deslocações, em Portugal 

ou no estrangeiro, inerentes às suas funções ou necessárias ao exercício da sua 

atividade. 

 

The PhD Researcher’s working place shall be at the premises of the Chemistry 

Department of the Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

located at Campus de Caparica and he/she shall travel, in Portugal or abroad, as 

required by his/her attributions or as necessary for his/her activity. 

 

 

3. Remuneração mensal e Duração/ Monthly remuneration and Duration 

 

 

O(a) Investigador(a) Doutorado(a) auferirá uma remuneração mensal ilíquida de 

2134.73 € que tem por base o 1º escalão do nível remuneratório da categoria de 

Investigador Júnior nos termos do nº 2 do Artigo 15º do RJEC, e do Decreto 

Regulamentar nº 11-A/2017, de 29 de Dezembro. 

O contrato a termo certo tem a duração máxima de 19 meses 

 

The PhD Researcher shall earn a monthly remuneration in the gross amount of 2134.73 

€ by reference, to the 1 st grade of the salary scale of the category of Junior 

Investigator, pursuant to number 2 of Article 15 of RJEC, and Regulatory Decree no. 

11-A / 2017, of December 29. 

The fixed term contract has the maximum duration of the 19 months 

 

 

4. Requisitos de admissão /admission criteria 

 

Podem apresentar-se ao presente concurso candidatos nacionais, estrangeiros e 

apátridas, titulares do grau de doutor em Química, com enfâse em Química Inorgânica.  

 

Requisitos preferenciais:  



 

  

 

Obtenção do grau de doutoramento nos últimos dois anos 

 

Demostrar conhecimentos sólidos em química inorgânica em nano materiais incluindo 

síntese, caracterização e aplicação de vários metais (Ag, Au, Pt...), modificação de 

nanopartículas (tamanho e forma). 

 

Experiência comprovada através da publicação de pelo menos um artigo em revista 

internacional em preparação de nano materiais, incluindo a síntese de nanopartículas 

triangulares aniosotrópicas de prata com aplicações antibacterianas, métodos de 

funcionalização e “silica coating” com derivados orgânicos e inorgânicos fluorescentes 

de partículas metálicas.  

 

Experiência elevada nas técnicas de microscopia eletrónica (TEM, HRTEM, SEM) 

espectroscopia de Absorção UV-Vis-NIR, FTIR, Fluorescência, DLS, medidas de tempos 

de vida, e ser utilizador certificado de microscopias de Transmissão eletrónica. 

 

Domínios do Português e Inglês falado e escrito, assim como conhecimentos de 

Espanhol devido a natureza internacional do projeto. 

 

Applicants to this call may be national, foreign or stateless candidates holding a PhD 

degree in the field of Chemistry with emphasis in Inorganic chemistry. 

  

Preferential requirements:  

Obtain their PhD in the last two years 

A demonstrable solid prior experience in inorganic nanomaterials chemistry, including 

synthesis, characterization, and applications of various metals (Ag, Au, Pt...), size 

and shapes nanoparticles modifications, is mandatory.  

Due to the nature of the project, demonstrable experience with silver is required 

through at least one international journal publication in the synthesis and 

characterization of anisotropic triangular silver nanoparticles and their silica coating 

with applications as antibacterial materials.  

Demonstrable experience in characterizing materials and interfaces using structural 

and physicochemical analysis techniques such as electron microscopy (TEM, HRTEM, 

SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), dynamic light scattering (DLS), 



 

  

Z potential, UV-Vis and fluorescence spectroscopy is necessary. Certificate User of 

TEM.  

Fluency in Portuguese and English is required. The Spanish language is an advantage 

due to the international nature of the project. 

 

5. Avaliação das Candidaturas e Composição do Júri / Evaluation of the 

Applications and Composition of the Jury 

 

A avaliação das candidaturas será efetuada por um júri e seguirá a tramitação prevista 

nos artigos 13º e 14º aplicáveis por remissão do artigo 19º todos do RJEC. 

 

Applications shall be subject to evaluation by a jury that shall follow the procedure 

established in articles 13 and 14 (by virtue of article 19) of RJEC. 

 

Nos termos do disposto no Artigo 13º do RJEC, o júri tem a seguinte composição: 

 

Pursuant to Article 13 of Decree-Law no. 57/2016 the jury is composed of the following 

members: 

 

- Presidente/Chairwoman:  Prof. José Luis Capelo-Martínez (Prof. Associado com 

Agregação) 

- Vogal/Member:  Doutor Hugo Miguel Baptista Carreira dos Santos (Investigador 

Auxiliar) 

- Vogal/Member: Doutor Elisabete de Jesus Oliveira Marques (Investigadora Auxiliar) 

- Vogal Suplente/Substitute Member: Doutor Jamila Djafari (Investigadora Laboratoire 

Aimé Cotton, CNRS, Université Paris-FRANCE) 

- Vogal Suplente/Substitute Member: Prof. Isabel Pastoriza Santos ( Prof. Titular, 

UVIGO, Spain) 

 

6. Critérios de selecção /selection criteria 

 

A seleção do(a) Investigador(a) Doutorado(a) a contratar será realizada através da 

avaliação do seu percurso científico e curricular, nos termos do RJEC, sendo os 

seguintes os critérios de seleção e a respetiva ponderação: 

 

a) Participação em projetos científicos relevantes na área temática do edital – 10% 



 

  

 

 b) Publicações na área temática do edital – 45% 

 

c) Atividades de extensão e de disseminação do conhecimento, designadamente no 

contexto da promoção das práticas científicas, organização de cursos, seminários e 

conferências de promoção e divulgação da área do edital - 20% 

 

 d) Orientação de alunos de pós-graduação nas áreas científicas do edital - 5% 

 

 e) Carta de motivação – 10%;  

 

f)  Apreciação das referências dadas pelo candidato – 10%.  

 

g)  Entrevista, se considerada necessária pelo júri -10%.  A entrevista apenas será 

realizada aos candidatos cuja classificação seja superior a 80% nos primeiros três 

critérios.  

 

The selection of the successful candidate will be carried out through the evaluation 

of the scientific and curricular achievements as established by Decret-Law no. 

57/2016 of 19 July, as amended by Law no. 57/2017 of 29 August and the selection 

criteria and their respective weighting shall be as follows: 

 

a) Participation in relevant scientific projects in the scientific area of this call – 10% 

 

 b) Publications in the scientific area of this call – 45% 

 

c) Extension and dissemination of knowledge activities, namely in the context of the 

promotion of scientific practices, organization of courses, seminars and conferences 

for the promotion and dissemination within the scientific area of the call - 20% 

 

 d) Orientation of graduate students in the scientific area of the call - 5% 

 

 e) Letter of interest – 10%;  

 

f) Appraisal of the references given by the candidate – 10%.  

 

g) Professional interview, if considered necessary by the jury- 10%. The interview 

will only be for candidates whose classification is higher than 80% in the first three 

criteria.    

 

 

 

 

 

 



 

  

7. Audiência dos Interessados /Candidates audience 

 

Das listas de candidatos admitidos e excluídos, bem como da lista de classificação final 

e ordenação dos candidatos, há lugar a audiência de interessados, nos termos do 

disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, 

procedendo-se à notificação dos interessados por mensagem de correio eletrónico. 

 

From the lists of admitted and excluded candidates, as well as from the final ranking 

and ranking list of candidates, there is a hearing of interested parties, under the 

terms of articles 121 and 122 of the Code of Administrative Procedure, notification of 

interested parties by email. 

 

 

8. Decisão Final /Final decision 

 

A deliberação final do júri será homologada pelo dirigente máximo da FCTNOVA a quem 

compete ainda decidir sobre a contratação. 

 

A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação final são 

publicitadas no Departamento de Química da FCT-NOVA em local visível e enviadas por 

correio eletrónico, com recibo de entrega, a todos os candidatos.  

 

The final deliberation of the jury shall be homologated by the ultimate governing 

body of FCT NOVA that is also responsible for the decision of hiring. 

 

The list of admitted and excluded candidates and the final list of classification will 

be publicised in the Chemistry Department of FCTNOVA and sent by electronic mail 

with receipt of delivery to all candidates.  

 

 

9. Apresentação de Candidaturas /Submission of Applications 

 

As candidaturas devem ser apresentadas entre o dia 26/04/2021 – 14/05/2021, através 

do envio, por correio electrónico para ibc@fct.unl.pt, de um único ficheiro PDF 

contendo os seguintes documentos, redigidos em Português ou Inglês: Certificado de 



 

  

doutoramento; CV resumido (máx. cinco páginas) com lista de publicações em anexo, 

carta de motivação e duas cartas de recomendação. 

 

Applications must be submitted from 26/04/2021 – 13/05/2021, by email addressed 

to ibc@fct.unl.pt and containing a single PDF file with the following documents in 

Portuguese or English languages: Doctoral Certificate; short CV (max. five pages) with 

list of publications appended, motivation letter and two recommendation letters. 

 

 

10. Política de não discriminação e de igualdade de acesso / Non-discrimination 

and equal access policy 

 

A FCT NOVA promove ativamente uma política de não discriminação e de igualdade de 

acesso, pelo que nenhum candidato pode ser beneficiado, prejudicado ou privado de 

qualquer dever em razão, nomeadamente de ascendência, idade, sexo, deficiência, 

orientação sexual, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, religião ou 

convicções políticas. 

 

FCT NOVA actively promotes a non-discrimination and equal access policy, reason for 

which no candidate can be benefited, prejudiced or deprived of any duty, namely age, 

sex, disability, sexual orientation, chronic illness, nationality, ethnic origin or race, 

religion or political beliefs. 

 

11. Proteção de Dados/ Data Protection 

 

De acordo com o RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados, os dados recolhidos 

serão tratados exclusivamente para o processamento da candidatura. 

According to the GDPR - General Data Protection Regulation, the data collected will 

be treated exclusively for the processing of the application. 

 


