
 

Uma posição de Técnico licenciado (Referencia REQUIMTE 2022-60) está disponível na 

Requimte, Laboratório Associado para a Química Verde - Tecnologias e Processos Limpos, no 

âmbito do projeto com a referência PTDC/SAU-NUT/6061/2020 – DIETxPOSOME - Explorar o 

impacto dos contaminantes da dieta na inflamação crónica através de ensaios in vitro e modelos 

matemáticos, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES, para o exercício de 

atividades de investigação científica na área científica de Ciências da saúde. 

Tipo de contrato: contrato de trabalho a termo incerto. 

Data esperada de início: Janeiro 2023 

Área científica: Ciências da saúde  

Salário mensal bruto: nível 11 da Tabela Remuneratória Única (TRU) 1.007,49 Euros 

Descrição do trabalho: construção de FAIR databases com os dados da exposição aos 

contaminantes da dieta. 

Critérios de admissão: candidatos (as) nacionais, estrangeiros (as) e apátridas que sejam 

titulares do grau de licenciado(a) em Bioestatística, Análise de dados ou áreas afins e 

detentores(as) de um currículo científico e profissional que revele um perfil adequado à 

atividade a desenvolver.  

Caso a licenciatura tenha sido conferida por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo 

tem de obedecer ao disposto no Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de Agosto, devendo quaisquer 

formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até à data da assinatura do contrato de trabalho.  

Local de trabalho: Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Critérios de seleção: 

Avaliação curricular do candidato: 
I. Carta de Motivação – 10% 
II. Coerencia global do CV - 20% 
III. Programação multiparadigma em pyton – 10% 
IV. Sistemas de gestão de bases de dados- 10% 
V. Rede de comunicação de dados – 10% 
VI. Análise estatística quantitativa e qualitativa de grande volume de dados – 10% 
V. Big data – 10% 
VI. Programas para web-servidor – 10% 
VII. Estágios ou bolsas -10% 
 
Apenas serão elegíveis os candidatos que obtenham uma classificação igual ou superior a 50% 
nos parâmetros acima indicados. 
 
Composição do júri do concurso:  



Isabel Maria Pinto Leite Viegas Oliveira Ferreira (Professora Associada da Faculdade de Farmácia 
da Universidade do Porto, Presidente do júri por delegação do Diretor da REQUIMTE),  
Susana Casal (Professora Associada da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto)  
Miguel Ângelo Rodrigues Pinto de Faria (Investigador da REQUIMTE). 
 

Anúncio dos resultados: 

Os candidatos serão informados diretamente por e-mail sobre o resultado de sua inscrição. A 

classificação dos candidatos será publicada em local visível e público das instalações da 

REQUIMTE. 

Formalização das candidaturas:  

As candidaturas devem ser formalizadas no endereço eletrónico https://www.requimte.com/ 

com os seguintes documentos em suporte digital, de preferência em formato de PDF: 

i)  Curriculum vitae; 

ii) Carta de motivação; 

iii) Certificado de habilitações 

iv) outros documentos que considere relevantes 

 

Período de apresentação de candidaturas decorre entre 12/12/2022 e 23/12/2022. 

 

More information: https://www.requimte.com/    
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