
 
http://ccmar.ualg.pt 

   

 

1 

 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE PÓS-DOUTORAMENTO  

CCMAR/BPD/01/2021 

ATA N.º 1 - DEFINIÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, no CCMAR, sala 2.76 do edifício 7 

(Campus de Gambelas), da Universidade do Algarve e pelas 13 horas, reuniu o Júri nomeado para definir 

os requisitos de admissão e os critérios de seleção e elaborar o anúncio respeitante à abertura de 

concurso para a atribuição de bolsa de pós-doutoramento com a referência CCMAR/BPD/01/2021. O 

júri, constituído por Leonor Cancela, investigadora do CCMAR e responsável pelo projeto, designado por 

“EJPRD19-290 /PhysPath-KS Understanding the pathophysiology of Keutel syndrome: A path towards cure”, 

financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, Presidente do Júri, Doutor Vincent Laizé, 

investigador do CCMAR (vogal), e Doutor Paulo Gavaia, investigador do CCMAR (vogal), com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

 

A) Definição dos requisitos de admissão dos candidatos ao concurso 

B) Definição dos critérios de seleção para seriação dos candidatos ao concurso 

C) Elaboração e aprovação do edital de abertura do concurso 

 

A) O Júri deliberou, por unanimidade, aceitar apenas candidatos: 

1) Doutorados em Ciências Biomédicas, Ciências Biológicas ou em áreas afins cujo doutoramento tenha 
sido obtido até três anos à data da submissão desta candidatura 
2) Que não tenham obtido o seu doutoramento tendo o CCMAR como instituição de acolhimento 

São considerados conhecimentos preferenciais: 

Experiência efectiva em:  
o (i) Técnicas de Biologia Molecular  
o (ii) Uso de peixe zebra como modelo  
o (iii) Conhecimento de técnicas de rastreio in vivo para analise e recuperação de fenótipos 

anómalos em peixe zebra 
o (iv) Técnicas de cultura de células e diferenciação celular 
o  (v) Análise e edição de genes / estudos de expressão genética  

 

B) O Júri deliberou, por unanimidade, aplicar os seguintes critérios de seleção para seriação dos 

candidatos, que serão apreciados através de carta de motivação e Curriculum Vitae: 

1. Avaliação do currículo do candidato: 60% 
2. Experiencia comprovada nos conhecimentos preferenciais indicadas acima: 30% 
3. Fluência na língua inglesa escrita e falada: 10% 

 
 

 O júri reserva-se o direito de contactar ou entrevistar candidatos caso seja necessária mais 

informação ou esclarecimentos adicionais relativos à candidatura. Na eventualidade de os candidatos a 
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concurso não possuírem o perfil adequado para as funções propostas, o júri reserva-se o direito de 

encerrar o concurso sem qualquer recrutamento. Na eventualidade de o candidato selecionado não 

aceitar o lugar ou de, no decorrer da bolsa, rescindir a mesma, o júri reserva-se o direito de, mediante 

conveniência e oportunidade, atribuir a bolsa ao candidato seguinte na ordem de seriação final.  

 

C) Por fim, o Júri elaborou e aprovou o edital de abertura do concurso com a Ref.ª: CCMAR/BPD/01/2021 

 

 Sem outro ponto na ordem de trabalhos, deu-se por concluída a reunião da qual se redigiu a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos três elementos do Júri.  

 

 

 

____________________________________ 

Leonor Cancela 

 

 

____________________________________ 

Vincent Laizé 

 

 

____________________________________ 

Paulo Gavaia 
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