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 Actualizado de acordo com a deliberação do júri tomada a 21/04/2022

Investigador/a Auxiliar - Serviço de Microscopia (M/F) - 1 vaga

Referência: CCMAR/MSR/19/2021 

O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) abre uma (01) vaga de Investigador/a Auxiliar – Serviço de 

Microscopia (M/F) para satisfazer necessidades temporárias na modalidade de contrato de trabalho a termo incerto 

para candidatos de qualquer nacionalidade incluindo apátridas no âmbito do projeto com a referência ALG-05-

3559-FSE-000020 - Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB) 

financiado pelo Fundo Social Europeu (FSE) da União Europeia, através do  CRESC ALGARVE 2020 do 

Portugal 2020 nas seguintes condições:   

 
Tarefas a desempenhar:  

 
O/A investigador/a de serviço de microscopia irá:  

• Desenvolver o serviço da plataforma de microscopia e envolver e apoiar os processos de 
integração do CCMAR nas infraestruturas de investigação nacionais e europeias. 

• Gerir a instrumentação, incluindo uso e manutenção. 

• Fornecer suporte técnico, científico e de formação aos utilizadores da plataforma de microscopia. 

• Apoiar os utilizadores na preparação de amostras, seleção e uso de microscópios, processamento 
de imagens, visualização e análise. 

• Implementar técnicas e metodologias adequadas às necessidades dos utilizadores. 

• Integrar e cooperar com as plataformas tecnológicas e científicas do CCMAR para uma 
interoperação perfeita. 

• Contribuir para a organização e dar coerência ao portfólio de serviços do CCMAR, consolidando a 
sua oferta, tanto para o setor académico e empresarial. 

• Apoiar as equipas do CCMAR no uso da microscopia nas suas pesquisas e em pedidos de 
financiamento. 

• Prestar aconselhamento e supervisão aos alunos (Mestrado, Doutoramento). 

• Obter financiamento externo e colaborar em iniciativas coletivas do CCMAR. 
• Aprofundar o desenvolvimento da estratégia do CCMAR. 

 

 
Data de inicio e Duração: contrato de trabalho a termo incerto, previsto iniciar a partir de Junho de 2022, 
pelo período necessário ao desenvolvimento do plano de trabalhos.  
 

Local de Trabalho: CCMAR (Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, Faro, Portugal). 

 
Horário de Trabalho: 35 horas por semana. 
 

Salário Bruto Mensal: 3230.21 € 
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Período de candidatura: entre 21  de Abril de 2022 e 16 de Maio de 2022 às 23:59 (hora de Lisboa, Portugal).  
 
Perfil Requerido:   
 

É condição obrigatória: 
 

1. O/A candidato/a selecionado/a deverá ter concluído um doutoramento em Ciências Biológicas, 

Engenharia, Física, ou áreas afins ou similares, com pelo menos 5 anos de experiência em microscopia de 

luz básica e avançada, preferencialmente em funções similares, e ser bem qualificado/a, dinâmico/a, e 

altamente motivado/as para desenvolver a sua carreira num ambiente internacional e interdisciplinar 

estimulante. 

2. O/A candidato/a deverá ter um excelente currículo e capacidade de investigação demonstrada através 

de publicações, liderança de projetos, prestação de serviços, convites para falar em conferências, prémios, 

bem como comprovada capacidade de obtenção de financiamento em concursos. Experiência prática em 

microscopia confocal e lightsheet, processamento de imagem e software de análise é uma vantagem. 

3. Alta proficiência em inglês (falado e escrito). 

 
 
Júri do Concurso: Professor Adelino Canário, presidente do CCMAR (Presidente do júri); Professora Deborah 

Power, líder de grupo (membro); Doutora Teresa Correia, Investigadora e Marie Curie Fellow (membro) e 

Doutor Davide Accardi, líder de grupo na Fundação Champalimaud (membro). 

 
 

Processo e Submissão de Candidaturas: Só são aceites candidaturas submetidas direta e obrigatoriamente 

no site do CCMAR https://www.ccmar.ualg.pt/list/job . A receção só é considerada válida após o/a 

candidato/a receber confirmação por escrito do CCMAR. A candidatura em (língua inglesa ou portuguesa) 

tem que incluir: 

• Uma carta de motivação. 

• Curriculum Vitae detalhado (de acordo com os requisitos, experiência desejável e critérios de 

seleção). 

• Cópia do certificado de doutoramento. 

• Contacto de email de até 3 referências.  

• Outros documentos relevantes para a candidatura. 

 
A receção só é considerada válida após o candidato receber confirmação por escrito do CCMAR. 
 
 

https://www.ccmar.ualg.pt/list/job
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Critérios de seleção:  A seleção será baseada de acordo com os documentos enviados, mas o júri de seleção 

reserva o direito de contactar e entrevistar candidatos/as se for necessária informação adicional ou 

clarificação de algum aspeto curricular.  

A avaliação será de acordo com os seguintes critérios: 

 
a) Atividades de investigação e/ou desenvolvimento, compreendendo realizações em 

microscopia/imagem, coordenação e participação em projetos de investigação (nacionais/ou 
internacionais), financiamento obtido, publicação e comunicação de resultados de investigação, 
desenvolvimento tecnológico, colaboração internacional (60%). 

b) Docência e supervisão do ensino superior, desde estudantes de licenciatura a estudantes de 
doutoramento (15%). 

c) Transferência de conhecimento e tecnologia, incluindo serviços, contratos de pesquisa, patentes e 

outras formas de interação com empresas e serviços públicos (20%). 

d) Comunicação científica e disseminação (5%) 

 

Na eventualidade de os/as candidatos/as a concurso não possuírem o perfil adequado para as funções 

propostas comité de seleção reserva-se o direito de encerrar o concurso sem qualquer recrutamento. Na 

eventualidade de não se poder atribuir o lugar ao/à candidato/a selecionado porque não cumpriu os 

requisitos documentais, ou por outra razão, ou posteriormente se o/a candidato/a denunciar o contrato, o 

júri reserva-se, o direito de atribuir lugar ao/à candidato/a seguinte na ordem de seriação final, mediante 

juízo de conveniência e oportunidade. 

 

 

Resultados: A lista de candidatos admitidos e excluídos bem como a lista de classificação final são afixadas 

na página eletrónica do CCMAR em https://www.ccmar.ualg.pt/list/job-closed sendo o/as candidato/as 

notificado/as por e-mail.  

 

Audiência Prévia e Data limite da decisão final: Depois de notificados/as, os/as candidatos/as têm 10 dias 

úteis para contestar a decisão preliminar enviando um email ao júri do concurso. As decisões finais serão 

anunciadas até ao máximo de 90 dias após a data limite de candidatura.  

Candidatos detentores de certificados comprovativos de grau emitido por uma universidade estrangeira devem ter 

o seu certificado reconhecido em Portugal na altura da assinatura do contrato de trabalho.   

O/A candidato/a com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 

preferência legal. Os candidatos devem declarar na candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de 

incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos 

do diploma supramencionado.  
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Política de não discriminação e de igualdade de acesso do CCMAR : Nenhum/a 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, género, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, 

origem ou condição social, património genético, deficiência, doença crónica, nacionalidade, etnicidade, território de 

origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 

21 de Abril de 2022 

 

 


