
 

 

  

 

 

 

  

 

 

ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

COVID management and acquired immunity assessment in the IPL community 

REF.ª COVIDVax/ESTeSL/IPL/2021/BI/9M 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação para apoio do 

projeto designado por Projeto COVID management and acquired immunity assessment in the 

IPL community, financiado pelo Instituto Politécnico de Lisboa, nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Ciências da Saúde.  

 

Requisitos de admissão: estudantes licenciados inscritos num mestrado integrado ou 

mestrado na área científica assinalada. 

 

Fatores preferenciais (opcional): 

a) Experiência em participação em projectos de investigação; 

b) Experiência na realização de colheitas biológicas, particularmente sague capilar e venoso  

c) Experiência na realização de exsudado nasofaríngeo;  

d) Interpretação de hemogramas; 

e) Processamento e interpretação de ELISA; 

f) Publicação de artigos científicos na área das Ciências da Saúde; 

 

Plano de trabalhos: Colaborar na implementação do plano de trabalhos do projeto “COVID 

management and acquired immunity assessment in the IPL community”, designadamente: 

a) Realização de colheitas biológicas, particularmente sague capilar e venoso e exsudado 

nasofaríngeo; 

b) Processamento e interpretação de hemogramas e ELISA; 

c) Elaboração de relatório clinico; 

d) Gestão de reagentes e consumíveis; 

e) Apoio laboratorial aos restantes investigadores do projecto; 

f) Preparação e apresentação de trabalhos em reuniões científicas; 

g) Análise de dados gerais do projecto e redacção de manuscritos para publicação em jornais 

internacionais com arbitragem. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas de Investigação da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., aprovado pelo Regulamento n.º 950/2019 de 16 

de dezembro de 2019 e do Estatuto do Bolseiro de Investigação publicado pela Lei n.º 

40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de 

agosto, alterado e republicado pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

123/2019, de 28 de agosto, adotado por este Instituto. 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido nas diversas instalações onde serão 

realizadas as atividades previstas, sob a orientação científica da Professora Doutora Edna 

Ribeiro. 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 9 (nove) meses, com início previsto em 

dezembro de 2021, eventualmente renovável nos termos previstos da legislação em vigor, até 

à data de término do projeto. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 

835,98€/mês, de acordo com a tabela de valores das bolsas atribuídas pela FCT, disponível 

em https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores. 

 

Método de seleção: A classificação final (CF) será atribuída numa escala de 0 a 20 valores, 

tendo por base a avaliação curricular e a entrevista. Na avaliação das candidaturas serão tidos 

em conta os seguintes critérios:  

a) Curriculum Vitae (60%) 

b) Entrevista (40%) 

 

CF= (0,6 x a + 0,4 x b) 

 

Serão excluídos os candidatos que não cumpram todos os requisitos obrigatórios enumerados 

anteriormente. 

 

Composição do Júri de Seleção: 

Presidente do Júri – Edna Ribeiro, Professora Adjunta, ESTeSL; 

Vogal Efetivo – Miguel Brito, Professor Coordenador com Agregação, ESTeSL;  

Vogal Efetivo – Ana Almeida, Professora Adjunta, ESTeSL. 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão 

notificados do resultado final do concurso através de e-mail. O resultado final da avaliação 

será publicitado, através de uma lista divulgada no sítio institucional do IPL em www.ipl.pt, 

sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de e-mail. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: 

O concurso encontra-se aberto no período de 09 a 22 de novembro de 2021. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas, através de correio eletrónico bolsas@sp.ipl.pt, 

acompanhadas dos seguintes documentos: 

 

 Curriculum vitae; 

 Certificado(s) de habilitações;  

 Outros documentos comprovativos considerados relevantes (comprovativo de inscrição 

no mestrado); 

mailto:bolsas@sp.ipl.pt


 

 

  

 

 

 

  

 

 PDF das publicações ou indicação em CV se disponível online. 

 

A referência ao concurso Ref.ª: COVIDVax/ESTeSL/IPL/2021/BI/9M deve ser indicada 

no assunto do e-mail. 


