
 

   

 

 

EDITAL PARA ATRIBUIÇÃO DE (2) BOLSAS (M/F) 
 
Somos um Centro de Inovação em Biotecnologia – Associação sem fins lucrativos - para a 
investigação e desenvolvimento em Ciências da Vida. Para reforço da Equipa do Centro de 
Ciência Júnior, da BIOCANT – Associação de Transferência de Tecnologia, pretendemos admitir 
dois (2) Técnicos de Ciências Biológicas, nas seguintes condições: 
 
REQUISITOS DE ADMISSÃO 

 Os candidatos devem ter o grau de licenciatura ou mestrado, com formação nas áreas 

de  Bioquímica ou Biologia; 

 Experiência educativa  e laboratorial (fatores eliminatórios); 

 Elevado desempenho em trabalho experimental, domínio de técnicas essenciais de 

Biologia Molecular e Celular;  

 Total domínio da língua portuguesa e excelente capacidade de comunicação (oral e 

escrita), em particular com jovens em idade escolar; 

 Fluência escrita e oral em inglês; 

 Os candidatos devem ter disponibilidade total para aprender, forte sentido de 

responsabilidade, criatividade, autonomia e motivação; 

 Capacidade de trabalho individual e em equipa; 

 Bons conhecimentos de informática  e equipamento multimédia; 

 Disponibilidade para realizar atividades no exterior quando necessário, incluindo ao fim 

de semana. 

DETALHE DA FUNÇÃO 
 Apoio no desenvolvimento da programação e atividades do Centro de Ciência Júnior; 

 Preparação e manutenção de material e equipamento no laboratório; 

 Dinamização das atividades experimentais, orientação e acompanhamento das crianças 

e jovens durante as mesmas; 

 Elaboração de conteúdos didáticos de educação e divulgação científica.  

LOCAL DE TRABALHO 
O trabalho será desenvolvido no laboratório do Centro de Ciência Júnior, no Biocant Park, sob a 
Orientação Científica da Coordenadora do CCJ, Margarida Vieira.  
 

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL  
Lei no 40/2004, de 18 de agosto, na sua redação atual, que aprova o Estatuto do Bolseiro de 
Investigação e o Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P, 
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt e o Regulamento de Bolsas da Biocant. 
 
COMPOSIÇÃO DO JÚRI DE SELEÇÃO: Margarida Vieira│Isaura Simões│Carlos Faro. 
 
MÉTODO DE SELEÇÃO 
Formalização da candidatura, avaliação curricular, adequação do perfil do candidato às funções 
a desempenhar, entrevista e exercícios teórico-práticos. 
 
 

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


 

 

 
 
 
 
FORMA DE PUBLICITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 
Todos os candidatos serão notificados via e-mail. 
 
DATA DE INÍCIO  
3 de setembro de 2018, com a duração prevista de 12 meses. 
 
PRAZO DE CANDIDATURA 
O concurso encontra-se aberto no período de 12 de julho a 25 de julho de 2018. 
 
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes 
documentos: curriculum vitae, certificado(s) de habilitações, cartas de recomendação 
(idealmente 2) e preenchimento do formulário disponível em:  
https://goo.gl/forms/f18iZdNAW7zWN5OO2. 
 
Os documentos deverão ser enviados num ficheiro único em formato PDF, remetido por e-mail 
para Carla Cintra: carla.cintra@biocant.pt, com a seguinte referência: CCJ/BI-2018. 
 
 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA I │ Regime Geral de Proteção de Dados - RGPD  
Com a entrada em vigor do regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 26 de Abril de 2016, habitualmente designado por Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGDP) e a fim de assegurar um tratamento equitativo e transparente ao titular dos dados 
informamos que os dados recolhidos destinam-se apenas para fins de recrutamento.   
 
Ao candidatar-se a esta posição está a autorizar a: (1) Recolher e processar os seus dados 
pessoais considerados necessários e relevantes para este processo de recrutamento; (2) 
Divulgar os resultados da avaliação; (3) A conservar pelo período de 5 anos os dados pessoais 
dos candidatos não selecionados para fins de registo do processo de recrutamento (conforme o 
convencionado no artigo 32º do Código do Trabalho). 
 
Tem o direito de solicitar o acesso ou retificação dos seus dados pessoais. Para o efeito, 
deve contactar o Responsável pelo tratamento de dados através do contacto rgpd@biocant.pt. 
 
 
NOTA INFORMATIVA II │Política de não discriminação e de igualdade de acesso 
A BIOCANT promove ativamente uma política de não discriminação e de igualdade de acesso, 
pelo que nenhum candidato/a pode ser privilegiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou 
privado/a de qualquer direito ou isento/a de qualquer dever em razão, nomeadamente, de 
ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, 
instrução, origem ou condição, social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, 
deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, 
religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 
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