
Abertura de Procedimento Concursal de Seleção Internacional para a Contratação de 1 

Investigador(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 para a contratação, 

na modalidade de contrato a termo resolutivo incerto, no regime de exclusividade, de um 

investigador(a) no âmbito do projeto “ProDGNE- Novel therapeutic approaches to target 

GNE Myopathy”, liderado pela Professora Paula Alexandra Quintela Videira, e financiado 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através do programa European Joint 

Programme on Rare Diseases 

1. Legislação aplicável: 

- Decreto n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de contratação de 

doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do 

conhecimento (RJEC), na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 57/2017, de 19 de 

julho, tendo ainda em consideração o disposto pelo Decreto Regulamentar n. º11-A/2017, 

de 29 de dezembro. 

- Código do trabalho, aprovado Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual. 

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

Procedimento Administrativo.  

2. Atividades a desempenhar  

Área científica - Biologia 

O candidato será responsável por coordenar e executar as tarefas previstas para o projeto, 

discriminadas abaixo, dando resposta à devida articulação com os parceiros nacionais e 

europeus, produzindo os relatórios e outra documentação relevante no âmbito do 

desenvolvimento das atividades calendarizadas, assim como por participar em eventos de 

apresentação, implementação ou divulgação dos resultados do projeto. 

Em específico, o candidato será responsável por coordenar a executar as seguintes 

tarefas: 



a) Testar variantes de compostos profármacos com capacidade de compensar a perda de 

atividade desencadeada por mutações no gene GNE. 

b) Testar in silico o potencial toxicológico e transformação biológica dos compostos. 

c) Determinar a toxicidade e estabilidade dos compostos in vitro. 

d) Determinar a sua eficácia na capacidade de restabelecer a síntese de ácido siálico em 

modelos celulares, apropriados de miopatia GNE. 

e) Determinar in vivo a eficácia e segurança dum composto selecionado usando modelo 

murino de miopatia GNE. 

Adicionalmente, o candidato deverá articular-se com os parceiros nacionais e europeus, 

para prestar apoio na execução das seguintes tarefas: 

i) Cumprimento dos procedimentos financeiros, contratuais e administrativos. 

ii) Monitorizar o progresso do trabalho. 

iii) Garantir a partilha de dados e interação entre os vários parceiros do projeto e os órgãos 

de gestão. 

iv) Preparar os modelos dos principais documentos (por exemplo, relatórios) para a ser 

entregue ao EJPRD e Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

v) Garantir o cumprimento do planeamento estratégico e do Manual do Projecto  

vi) Ações de comunicação relacionadas com o projeto, incluindo em articulação com as 

Organizações de Associações de Doentes. 

3. Local de trabalho  

O trabalho será desenvolvido nas instalações no grupo de Glicoimunologia, nas instalações 

do Departamento de Ciências da Vida, sitas na Faculdade de Ciências e Tecnologia, 

Universidade Nova de Lisboa. 

4. Remuneração 

Em cumprimento do disposto no Decreto-ReguIamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro, 

o presente procedimento concursal é aberto para o nível remuneratório 30 do estatuto 

remuneratório do pessoal de investigação científica que corresponde a uma remuneração 

mensal de 1979,78 €, acrescido do montante de subsídio de alimentação equivalente ao 

aplicado aos trabalhadores da Administração Pública. 

5. Modalidade e duração do contrato  

a) É norma habilitante do presente procedimento concursal o RJEC. 

b) A abertura do presente procedimento concursal destina-se à seleção de um lugar de 

doutorado/a para o exercício de atividades de investigação científica  em regime de 

contrato de trabalho a termo resolutivo incerto ao abrigo do Código do Trabalho 

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

fundamento da contratação a execução de serviço determinado, precisamente definido e 



não duradouro, sendo a contratação obrigatoriamente financiada qualquer que seja a 

sua proveniência. 

c) 0 contrato a termo incerto tem a duração máxima de 34 meses, e entra em vigor na data 

da sua assinatura.  

d)  A cessação do financiamento, a extinção do projeto ou a conclusão das tarefas que 

constituem o objeto do presente procedimento concursal determinarão a caducidade do 

contrato que operará com a comunicação a que alude o número um do artigo 345.º  do 

Código do Trabalho, ou seja, prevendo-se a ocorrência do termo, o empregador 

comunique a cessação do mesmo ao/à trabalhador/a, com a antecedência mínima de 

sete, 30 ou 60 dias conforme o contrato tenha durado até seis meses, de seis meses a 

dois anos ou por período superior. 

6. Júri  

a) Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC, o júri do procedimento concursal tem a 

seguinte composição: 

Presidente: Profª Paula Videira 

1º Vogal efetivo: Prof. Eurico Cabrita  

2º Vogal efetivo: Doutora Zélia Silva  

1º Vogal Suplente: Doutora Dorinda Silva 

2º Vogal Suplente: Prof. M Isabel Gomes 

b) O júri delibera por maioria absoluta, não sendo permitidas abstenções. 

c) Das reuniões do júri são lavradas atas, que contêm um resumo do que nelas houver 

ocorrido, bem como os votos emitidos por cada um dos membros e respetiva 

fundamentação, sendo facultadas aos/às candidatos/as sempre que solicitadas 

7. Requisitos de admissão: 

a) Ao concurso podem ser opositores(as) candidatos(as) nacionais, estrangeiros(as) e 

apátridas com 18 anos de idade ou mais que, à data do termo do prazo para 

apresentação de candidaturas, sejam titulares do grau de doutor, na área de Biologia 

ou Bioquímica ou afins, preferencialmente com conhecimentos em Glicobiologia. 

b) Ter experiência relevante e comprovada, na área da Biologia ou Bioquímica, 

designadamente no desenvolvimento de projetos de investigação científica que visem 

testar compostos em ensaios pré-clínicos; 

c) Ter conhecimentos da legislação aplicável aos ensaios preclinicos, preferencialmente 

em doenças raras. 

8. Formalização das candidaturas: 

a) As candidaturas devem ser apresentadas de 14 de março a 29 de abril de 2021. 



b) Instrução da candidatura: A candidatura deverá ser obrigatoriamente instruída com os 

seguintes documentos: Currículo Vitae, Certificado de habilitações e Carta de 

motivação. A falta de entrega dentro do prazo de qualquer um dos documentos que 

constituem o processo de candidatura, implica a exclusão do concurso, sem 

necessidade de audiência prévia. 

c) As candidaturas deverão ser enviadas por correio eletrónico, obrigatoriamente com a 

indicação, no assunto do e‐mail, da referência “ProDGNE”, para a Presidente do Júri 

(p.videira@fct.unl.pt), dentro do prazo limite para a respetiva apresentação. 

d) Com a candidatura deverá o(a) candidato(a) indicar o seu consentimento para que as 

comunicações e notificações no âmbito deste procedimento concursal possam ter lugar 

por correio eletrónico, para o endereço eletrónico indicado na candidatura. 

e) Os documentos devem ser apresentados em formato pdf. 

Não são admitidos/as a procedimento concursal os/as candidatos/as que não cumprirem o 

disposto no ponto 8, sendo liminarmente excluídos/as os/as candidatos/as que não 

entreguem todos os documentos referidos nas alíneas a) a d), ou que os apresentem de 

forma ilegível, incorretamente preenchidos, ou inválidos. Assiste-lhe ainda a faculdade de 

exigir a qualquer candidato/a, em caso de dúvida e para efeitos da sua admissão a 

procedimento concursal, a apresentação de documentos comprovativos das respetivas 

declarações. 

9. Critérios de seleção: 

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 feita uma 

classificação, numa escala de 0 a 20 valores, tendo em consideração a ponderação dos 

seguintes métodos de seleção:  

a) avaliação curricular (40%); 

b) experiência profissional na participação em projetos e atividades de I&D, europeus e 

nacionais, relevantes para a posição (60%).  

O júri pode, caso entenda necessário, convocar os candidatos para uma entrevista, sendo 

neste caso, atribuída a valoração de 30% à avaliação curricular, de 50% à experiência 

prévia na área requisitada e de 20% à entrevista.  

Os candidatos que não cumpram todos os requisitos enumerados serão excluídos do 

concurso. 

10. Audiência dos Interessados 

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. 

11. Decisão Final  

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

compete ainda decidir sobre a contratação. 

Os resultados finais da avaliação serão notificados aos candidatos, até 90 dias após a data 

limite para a submissão de candidaturas, através de correio eletrónico, comunicando os 

resultados propostos pelo júri, tendo os candidatos acesso às atas e à lista de ordenação 

final.  

A decisão final será tomada após o decurso do período de audiência prévia, novamente 

notificada a todos os candidatos através de correio eletrónico, cabendo reclamação da 

mesma, no prazo de 10 dias úteis (para o endereço de e-mail utilizado para a notificação). 

12.  Política de não discriminação e de igualdade de acesso  

a) 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. 

b) Nos termos do Decreto-Lei n e 29/2001, de 3 de fevereiro, o/a candidato/a com 

deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 

qualquer outra preferência legal. Os/As candidatos/as devem declarar no formulário de 

candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 

deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, 

nos termos do diploma supramencionado 

13. Proteção de Dados 

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

serão tratados exclusivamente para o processamento da candidatura. 


