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EDITAL Nº 66/2019 

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

ART. 1º DO REGULAMENTO DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

Título: Uma bolsa de investigação - doutorado 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de investigação – doutorado, no âmbito do projeto Ref.-
0483_PROBIOMA_5_E, "PROSPECCIÓN EN AMBIENTES SUBTERRANEOS DE COMPUESTOS BIOACTIVOS 
MICROBIANOS COM USO POTENCIAL PARA LA MEDICINA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE", da 

Universidade do Algarve, financiado por EP – INTERREG V A España Portugal (POCTEP), nas seguintes condições: 

Área Científica: …Microbiologia………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 

Requisitos de admissão: Doutoramento em Biologia, Biotecnologia, Engenharia Biológica ou áreas afins, experiência 
em microbiologia e biologia molecular, para obter formação científica no âmbito do projeto em apreço. 

Plano de trabalhos:  

O plano de trabalhos a desenvolver inclui as seguintes tarefas: 

Tarefa 1. Amostragem de rochas, minerais, sedimentos e ar de minas e de grutas do Alentejo e da Andaluzia e de 
grutas marinhas da região algarvia. 

Tarefa 2. Cultivo, isolamento e conservação de microrganismos produtores de compostos bioativos obtidos das 
amostras recolhidas nas grutas e minas exploradas na tarefa 1. 

Tarefa 3. Avaliação de isolados e/ou comunidades de bactérias com potencial de remediação ambiental. 

Pretende-se ainda a participação e o envolvimento do bolseiro nas reuniões, nas estratégias de promoção previstas 
no projeto e nas tarefas de gestão, escrita de relatórios e artigos científicos. 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei nº 
40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo 
Decreto-Lei nº 233/2012, de 29 de outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, 
de 9 de julho e o Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade do Algarve. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Tecnologias Ambientais da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade do Algarve, sob a orientação científica da Professora Maria Clara Semedo da Silva Costa. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 12 meses, com início previsto em Setembro de 2019. O contrato 
de bolsa poderá eventualmente ser renovado até ao máximo da duração do projeto. 

Valor do subsídio mensal de manutenção: O montante do subsídio mensal de manutenção corresponde a 1509,80 
€. O subsídio de manutenção será pago mensalmente por transferência bancária. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:  

- Avaliação curricular e experiência comprovada nas áreas de Microbiologia e Biologia Molecular (preferencialmente 
prática em aplicações bioinformáticas com vista à classificação taxonómica de microrganismos e a estudos funcionais). 
Também será valorizada experiência em análises cromatográficas.  

- Referências (Apresentação de um mínimo de contatos de duas referências). 
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- Entrevista. 

- Domínio de inglês falado e escrito. 

com a respetiva valoração de zero a dez e a ponderação de 40%, 20%, 20%, 20%, respetivamente. 

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção é constituído por três membros efetivos e 1 
suplente (todos Doutorados): 

- Maria Clara Semedo da Silva Costa (Presidente do Júri); 

- Jorge Daniel Dias Carlier (Vogal efetivo); 

- Maria da Graça Costa Miguel (Vogal efetivo); 

- Lídia Adelina Pó Catalão Dionísio (Vogal Suplente) 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados através 
de lista ordenada por nota final obtida, afixada em local visível e público da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade do Algarve, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período 
de 10/07/2019 a 23/07/2019. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada 
dos seguintes documentos:  

- Documento de Identificação oficial (cópia simples ou equivalente legal). Caso tenha nacionalidade diversa da 
portuguesa deverá apresentar (titulo de residência, certificado de residência permanente ou estatuto de residente 
de longa duração); 

- Documento comprovativo de que o candidato reúne as condições exigíveis para o respetivo tipo de bolsa, 
nomeadamente o certificado de habilitações de todos os graus académicos obtidos, com média final e com as 
classificações em todas as disciplinas realizadas; 

- Caso o grau académico tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo deve conformar 
as regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 66/2018 de 16 de agosto, devendo o(a) candidato(a) ordenado(a) 
em lugar elegível cumprir as formalidades exigidas até à data do termo do prazo concedido para a 
celebração do contrato, sob pena de exclusão do procedimento concursal. 

- Curriculum Vitae; 

- Certificado de Habilitações; 

- Número de Identificação Fiscal; 

- Outros documentos que sejam considerados pertinentes em razão do tipo e modalidade da bolsa. 

- O Requerimento de candidatura ao concurso, datado e assinado, obrigatoriamente, deve ser dirigido ao Reitor 
da Universidade do Algarve 
(https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/gcp/requerimento_bolseiro_revisto_23.01.2018_002.pdf) e remetido para o 
endereço: Universidade do Algarve, a/c Prof. Maria Clara Costa, FCT, ed. 8, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, 
Ref.ª (Edital 66/2019), ou por email para mcorada@ualg.pt. Ainda no referido requerimento, e caso o candidato 
apresente sua candidatura através de correio eletrónico, deve expressamente consentir que todas as 
notificações relativas ao procedimento concursal sejam enviadas para o endereço eletrónico indicado. 

A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito 
do Projeto em referência. 
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Universidade do Algarve, 04 de Julho de 2019  

O Investigador Responsável 

 

 

 

Profª. Doutora Maria Clara Semedo da Silva Costa 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

EDITAL N.º 66/2019 

OPEN CALL FOR RESEARCH GRANT APPLICATION WITHIN THE TERMS LAID DOWN ON 

ARTICLE 1 OF UNIVERSITY OF ALGARVE’S RESEARCH GRANTS REGULATION 

TITLE:  

It is now open a call for one Research Grant within the project Ref.-0483_PROBIOMA_5_E, "PROSPECCIÓN EN 
AMBIENTES SUBTERRANEOS DE COMPUESTOS BIOACTIVOS MICROBIANOS COM USO POTENCIAL PARA 
LA MEDICINA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE", da Universidade do Algarve, funding by EP – INTERREG V 
A España Portugal (POCTEP), with the following conditions: 

Scientific Area: Microbiology 
 
Admission Requirements: PhD in Biology, Biotechnology or Biological Engineering or related areas, 
experience in microbiology and molecular biology, to obtain scientific training within the project framework.  
 
Work Plan:  

The work plane involves the following tasks: 

Taks 1. Sampling of rocks, sediments, minerals and air from mines and Caves from Alentejo (Portugal) and Andaluzia 
(Spain) and from marine caves from Algarve region (Portugal). 

Task 2. Cultivation, isolation and maintenance of microorganisms producers of bioactive compounds collected from 
the sampling sites mentioned in task 1. 

Task 3. Evaluation of bacterial isolates and/or communities with environmental bioremediation potential 

The selected candidate will be also involved in the project meetings, project dissemination, promoting and 
management activities and also in the writing of reports and scientific papers. 

Applicable Legislation and regulations: Statute of Scientific Research Fellow, approved by the Law nº 40/2004, 
from 18 of August, amended and republished by Decree-Law nº 202/2012, from 27 of August and amended by 
Decree-Law nº 12/2013, from 29 of January and by Law nº 89/2013, from 9 of July and University of Algarve’s 
Research Grants Regulation 

Working place: The work will be developed at the Faculty of Sciences and Technology of the University of Algarve 
at the laboratory of Environmental Technologies. 

Duration of the grant: The grant will have a first contract of 12 months duration, beginning on September 2019. 
The contract may be renewed until the end of the project, which is foreseen to end on 31/12/2021. 

 
Value of monthly maintenance allowance: The monthly maintenance stipend corresponds to 1509,80 euros. 
The salary will be paid monthly by bank transfer. 

Selection criteria will be as follows:  

- Curriculum evaluation and experience in the areas of Microbiology and Molecular Biology (preferably with practical 
experience in bioinformatics aiming taxonomic classification of microorganisms and functional studies). Additional 
experience in chromatographic analytical techniques will be also considered.  

- References (A minimum of two reference contacts). 

- Interview. 

- Command of spoken and written English. 



 

  
 

Evaluated with a scale from zero to ten and with a weight of 40%, 20%, 20%, 20%, respectively. 

 
The tender jury shall comprise the following members: 

- Maria Clara Semedo da Silva Costa (President); 

- Jorge Daniel Dias Carlier (Effective member); 

- Maria da Graça Costa Miguel (Effective member); 

- Lídia Adelina Pó Catalão Dionísio (Substitute member) 

Publication and notification of the results: Final results will be publicized through an ordered list according to the 
final grade and posted in a conspicuous and public local of the Faculty of Sciences and Technology of Algarve University 
and communicated to the applicants by e-mail to the addresses indicated by each candidate. 
 
Deadline for applications and submission forms: the call is open from 10/07/2019 to 23/07/2019. 
Applications must be formalized by sending a letter of application, mandatory, (motivation letter: max. 1 page, in 
English, mentioning the background formation and the experience in Microbiology and Molecular biology) accompanied 
by the following documents: 
Curriculum Vitae; 
Diploma (PhD, MSc and graduation) (copy);  
Passport or identification card for European applicants (copy); 
Taxpayer Identification Number (TIN) or legal equivalent; 
Other documents considered important 
- If the doctorate has been awarded by a foreign higher education institution, it must conform to the rules established 
in Decree-Law no. 66/2018 of August 16, and all required formalities must be complied with up to the date of 
termination deadline for submission of the application. If the completed process is not found until the end of the 
application deadline, the candidate must prove that he / she has requested the recognition of the degree. 
 
The Application Request, dated and signed, must be addressed to the Rector of University of Algarve 
(https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/gcp/requerimento_bolseiro_revisto_23.01.2018_002.pdf) for the following 
address: Universidade do Algarve a/c Prof. Maria Clara Costa, FCT, ed. 8, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª 
(Edital 66/2019) or by email to the Scientific Coordinator. 
 
University of the Algarve reserves the right to cancel this application procedure if by any means the contract 
celebration with the funding entity is not established. 

University of Algarve, 4/June/ 2019 

Scientific Coordinator 

 

 

 

Profª. Doutora Maria Clara Semedo da Silva Costa 

 

 

 

 

  


