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ANÚNCIO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 
 
Está aberto um concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI), no valor de 745 euros mensais, no âmbito do 

programa PTDC - Programa em Todos os Domínios Científicos, Projecto PTDC/AGR-GPL/099512/2008 “Silenciamento de 

Closterovirus mediado por enxertos transgénicos”, a ser desenvolvido no Laboratório de Virologia do Polo na Universidade 

do Algarve do Centro de Biodiversidade, Genómica Integrativa e Funcional. Esta linha de trabalhos poderá vir a ser 

complementada através de estudos para Doutoramento mediante obtenção da respectiva bolsa. 

 

1. As actividades a desenvolver no âmbito da bolsa consistem na construção de vectores de silenciamento pós 

transcripcional, transformação genética de N. Benthamiana, ensaios de silenciamento. 

2. Os destinatários da bolsa deverão, no mínimo, ter licenciatura nas áreas de Biologia, Bioquímica, Engenharia Biológica, 

Engenharia Biotecnológica, Biotecnologia, Agronomia ou áreas afins. 

3. A bolsa tem início previsto para 1 de Março de 2010, em regime de exclusividade, e terá uma duração de 6 meses, 

podendo ser renovada por iguais períodos até 1 de Março de 2013.  

4. Os critérios de avaliação das candidaturas, são os seguintes: 

 4.1. Experiência comprovada em técnicas de biologia molecular relevantes para o projecto. 

 4.2. Mérito científico e académico do CV; 

 4.3 Ter domínio da língua inglesa escrita e falada. 

 4.4. Entrevista, no caso de se julgar necessário 

 4.5. Interesse em prosseguir estudos com vista ao Doutoramento 

5. O júri responsável pela selecção será constituído por: 

- Gustavo Nolasco (Professor Catedrático na UALG) que presidirá 

 - Maria Manuela David (Professora Associada na UALG) 

- Natália Marques (Professora Auxiliar na UALG). 

6. Das candidaturas deverão constar os seguintes documentos: 

- Curriculum vitae detalhado, indicando o número de Bilhete de Identidade, número de identificação fiscal, morada 

 de contacto e endereço de correio electrónico; 

- Cópia de Certificado de Habilitações, devendo o original ser entregue em caso de atribuição da bolsa;  

- Carta de Motivação tendo em conta o tema do projecto disponível em:  

http://w3.ualg.pt/~gnolasco/project99512.htm 

7. O prazo de recepção das candidaturas será de 04/02/2010 a 18/02/2010.  

8. A atribuição de bolsa tem por base o Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei n.º 40/2004 de 18 

de Agosto.  

9. As candidaturas deverão ser dirigidas a: Professor Gustavo Nolasco, (Projecto 99512), Universidade do Algarve – FCT 

(edf 8), Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. Não serão aceites candidaturas enviadas por correio electrónico. 

10. O resultado do processo de selecção será divulgado até 30 dias úteis após o termo do prazo para apresentação das 

candidaturas, no seguinte endereço electrónico: http://w3.ualg.pt/~gnolasco/bolsa99512.htm 

11. A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito 

do Projecto em referência, caso não se venha a efectivar a outorga do respectivo contrato com a entidade financiadora. 

Universidade do Algarve, 25 de Janeiro de 2010 

O responsável pelo projecto 

 

_______________________________________ 

(Prof. Doutor Gustavo Nolasco) 

Prof. Catedrático 
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