
 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação – Licenciado 

(Referência REQUIMTE 2021-50), no Laboratório Associado para a Química Verde - 

Tecnologias e Processos Limpos – UIDB/50006/2020, com o apoio financeiro da FCT/MCTES 

através de fundos nacionais, na instituição REQUIMTE, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Bioquímica, Química, Ciências da Nutrição e área afins 

 

Requisitos de admissão: Pretende-se Licenciados em Ciências Farmacêuticas, Bioquímica, 

Química, Ciências da Nutrição ou áreas afins, que se encontrem a frequentar um mestrado em 

Bioquímica, Química, Ciências da Nutrição, ou áreas afins. Será dada preferência a candidatos 

com experiência comprovada em espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado 

e em tratamento de amostras com energia de micro-ondas. Os candidatos devem ter boas 

capacidades de comunicação escrita e oral em inglês. 

 

Plano de trabalhos:  

O bolseiro participará no desenvolvimento, validação e aplicação de métodos analíticos para 

análise elementar, nomeadamente espectrofotometria de absorção atómica e espectrometria de 

massa com plasma indutivamente acoplado. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, 

aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de agosto e republicado pelo DL 123/2019, de 28 de agosto 

e Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor  

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt). 

 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt


Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no REQUIMTE/LAQV, na Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, sob a orientação científica do Professor Agostinho 

Almeida.  

 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 meses, eventualmente renovável por iguais 

períodos, com início previsto para janeiro de 2022. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 835,98 Euros, 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_Valores_SMM_LOE_2021.pdf), sendo o 

respetivo pagamento efetuado mensalmente por transferência bancária. 

 

Métodos de seleção:  

Os critérios de avaliação são:  

 - Área científica de formação - 30% 

- Experiência de investigação na área do projeto - 50% 

- Publicações e sua relevância científica - 20% 

 

Caso o júri considere necessário, os três candidatos mais bem classificados serão convocados 

para uma entrevista, que terá uma ponderação de 20% na classificação final. 

 

Composição do Júri de Seleção:  

Professor Doutor Alberto da Nova Araújo – Presidente 

Professor Doutor Agostinho Almiro de Almeida – Vogal efetivo 

Professora Doutora Marcela Alves Segundo – Vogal efetivo 

Professora Doutora Eduarda das Graças Rodrigues Fernandes – Vogal suplente 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de afixação nas instalações da Instituição, sendo o candidato(a) 

aprovado(a) notificado através de email. 



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

aberto no período de 24/11/2021 a 09/12/2021. 

 

Forma de apresentação das candidaturas:  

As candidaturas devem ser formalizadas através de email enviado para bolsas@iceta.up.pt, 

contendo obrigatoriamente em assunto a referência do concurso a que se candidata (Referência 

REQUIMTE 2021-50), sob pena de exclusão da candidatura, acompanhado dos seguintes 

documentos: carta de motivação, Curriculum Vitae, cópia do certificado de habilitações e outros 

documentos que considerar relevantes. 

 

mailto:bolsas@iceta.up.pt

