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Sumário: Procedimento concursal de recrutamento e contratação de doutorado (Ref. 20-2019-ONEIDA-FCT).
Procedimento concursal de recrutamento e contratação de doutorado
Ref. 20-2019-ONEIDA-FCT

Por despacho reitoral de 25 de junho de 2019 foi autorizada a abertura de um procedimento
concursal de seleção internacional, ao abrigo do regime de contratação de doutorados, Decreto-Lei
n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, para preenchimento de um lugar de
doutorado, no âmbito do projeto financiado pela FCT, intitulado “ONEIDA — Plataforma ómica para
prevenção e controlo de infeções e de resistência aos antimicrobianos”, Projeto de Investigação
Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) do Programa de Atividades Conjuntas, Sistema
de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica, financiado pelos Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento (FEEI), pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional de Lisboa, pelo
Orçamento de Estado e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.”, com a ref.ª 016417.
Formação Académica: Doutoramento em Bioinformática, Biologia Computacional, Microbiologia, Biologia ou áreas afins.
Requisitos Gerais da candidatura:
Doutoramento em Bioinformática, Biologia Computacional, Microbiologia, Biologia ou áreas afins;
Domínio do inglês falado e escrito;
Excelente capacidade de organização e comunicação;
Independência, motivação e capacidade de trabalhar numa equipa multidisciplinar.
Categoria e legislação aplicável: Doutorado, Nível 33 da tabela retributiva única (TRU), de
acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro.
O prazo para apresentação de candidaturas tem início no dia seguinte ao da publicação no
Diário da República e o Aviso integral deste procedimento estará disponível na página eletrónica
da FCT http://www.eracareers.pt/, na página https://euraxess.ec.europa.eu/ e na página eletrónica
do ITQB NOVA http://www.itqb.unl.pt/jobs.
26 de junho de 2019. — O Diretor do ITQB NOVA, Professor Doutor Cláudio Manuel Simões
Loureiro Nunes Soares.
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