
 
 
 

AVISO REF CEECINST/00014/2018_2 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE SELEÇÃO 

INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE INVESTIGADOR DOUTORADO/A  

 
Referência: CEECINST/00014/2018_2 

Área científica: Ciências Biológicas 

 
 
1. Em reunião de Direção do ICETA – Instituto de Ciências, Tecnologias e Agroambiente da 
Universidade do Porto, foi deliberado abrir concurso de seleção internacional para um lugar de 
doutorado(a) para o exercício de atividades de investigação científica e tecnológica, no CIBIO – Centro 
de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, InBIO Laboratório Associado, Campus de 
Vairão, Vairão, Portugal em regime de contrato de trabalho a tempo indeterminado, ao abrigo do 
Código do Trabalho, com vista ao preenchimento de uma vaga de investigador, equiparado a 
Investigador Principal, no âmbito do contrato-programa refª CEECINST/00014/2018, intitulado 
CEEC/INSTITUCIONAL, financiado pela FCT/MCTES . 
No âmbito do contrato-programa acima referido, o investigador/a, a contratar, deverá executar, 
atividades de investigação e desenvolvimento e todas as outras atividades científicas e técnicas 
enquadradas na missão do CIBIO-InBIO e ainda:  
a) Participar na conceção de programas de investigação e desenvolvimento e na sua tradução em 
projetos;  
b) Coordenar e orientar a execução de projetos de investigação e desenvolvimento;  
c) Desenvolver ações de formação no âmbito da metodologia da investigação científica e 
desenvolvimento;  
d) Acompanhar os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos bolseiros, pelos estagiários de 
investigação e pelos assistentes de investigação e participar na sua formação;  
e) Orientar e participar em programas de formação da instituição. 
 
2. Legislação aplicável  
Decreto-Lei n.º 124/1999, de 20 de Abril. 
Código do trabalho, aprovado Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual. 
Artigos 17º, 19º e 28º do REC, publicado em Diário da República sob o número 607-A/2017, de 22 de 
Novembro. 
 
3. O júri do concurso tem a seguinte composição: Nuno Ferrand de Almeida (Professor Catedrático da 
FCUP, Membro da Direção do ICETA, Coordenador Científico do CIBIO-InBIO, Presidente do Júri); 
Pedro Beja (Membro da Direção do ICETA, Vice-Coordenador Científico do CIBIO-InBIO, vogal); Scott 
Edwards (Professor Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, USA, 
vogal); Luigi Boitani (Professor Department of Biology and Biotechnology "Charles Darwin" BBCD, 
Sapienza University of Rome – Italy, vogal) e Jeremy Searle (Professor Department of Ecology and 
Evolutionary Biology, Cornell University – USA, vogal). 
 
4. O local de trabalho situa-se no CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 
Genéticos, InBIO Laboratório Associado, sito no Campus de Vairão, Rua Padre Armando Quintas, 
Vairão, Portugal, podendo envolver deslocações em Portugal e no estrangeiro ao serviço ou 
representação da entidade contratante. 
 



5. A remuneração mensal a atribuir corresponde à categoria de investigador principal da carreira de 
investigação científica, conforme o Anexo I do Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de abril – índice 220 
(3.601,03€ brutos). 
 
6. Ao concurso podem ser opositores (as) candidatos (as) nacionais, estrangeiros (as) e apátridas que 
sejam titulares do grau de doutor(a) em Ciências Biológicas ou área científica afim, há pelo menos 3 
anos, e sejam detentores (as) de um currículo científico e profissional que revele um perfil adequado 
à atividade a desenvolver, demonstrando independência científica nos últimos 3 anos. A 
independência científica do candidato é definida pela originalidade, capacidade científica e 
reconhecimento e afirmação internacional, ou ainda pela supervisão doutoral e pós-doutoral, ou pela 
capacidade de angariação de financiamento nacional e/ou internacional. Caso o doutoramento tenha 
sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de obedecer ao disposto 
no Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, devendo quaisquer formalidades aí estabelecidas 
estar cumpridas até à data de assinatura do contrato.  
 
7. São requisitos gerais de admissão a concurso os definidos no ponto anterior, e em termos 
específicos:  
7.1 Os candidatos deverão ter pelo menos 3 anos de experiência pós-doutoral e demonstrar uma 
trajetória de investigação que se integre numa das três linhas temáticas do CIBIO-InBIO, 
nomeadamente i) Evolução, Genética e Genómica; ii) Biodiversidade, Ecologia e Conservação; e iii) 
Sustentabilidade, Ecossistemas e Meio Ambiente. 
7.2 Os candidatos deverão ainda possuir experiência na participação e na liderança de projetos de 
investigação e demonstrar capacidade na obtenção de fundos nacionais e estrangeiros, públicos ou 
privados, em concursos competitivos.  
7.3 Os candidatos deverão ter experiência em atividades de formação avançada, em particular na 
orientação de alunos de doutoramento. 
7.4 Os candidatos deverão submeter um plano de trabalhos em tudo idêntico ao do concurso CEEC 
Individual (https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/docs/guiao_candi
datura.pdf) e com o mesmo horizonte temporal. De forma breve o Plano de Trabalhos deverá ser 
constituído por: 

1. Research plan: 
1.1. Background (Maximum 3 000 characters)  
1.2. Research plan and methods (Maximum 5 000 characters)  
1.3. Expected outcomes (Maximum 2 000 characters)  
1.4. Ethical issues (If applicable) (Maximum 2 000 characters)  
1.5. Compliance with the goals of the 2030 Agenda (Maximum 800 characters)  
1.6. References (Maximum 3 000 characters) 

 
8. Serão critérios de avaliação: 
- o Curriculum vitae com um fator de ponderação de 55%  considerando; i) Publicações científicas - 
livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas e em atas de conferências internacionais em 
que o candidato foi autor ou coautor, ii) coordenação e participação em projetos de investigação, 
sendo avaliadas a apresentação de candidaturas nacionais e internacionais aprovadas e não aprovadas 
e a execução de projetos de investigação financiados; iii) desenvolvimento de parcerias com a 
indústria ou atração de financiamento privado, nomeadamente através do mecanismo de Cátedras 
Convidadas da FCT; iv) capacidade de coordenação e liderança de equipas de investigação; v) 
acompanhamento e orientação de alunos de doutoramento; vi) reconhecimento pela comunidade 
científica internacional: parâmetro que tem em conta: prémios de sociedades científicas; atividades 
editoriais em revistas científicas; participação em corpos editoriais de revistas científicas; coordenação 
e participação em comissões de programa de eventos científicos e a realização de palestras 
convidadas em reuniões científicas ou noutras instituições.  
- o Plano de trabalhos com um fator de ponderação de 45% considerando, a relevância e a natureza 
inovadora do plano de investigação proposto (com base no estado da arte na área científica em 
questão e em trabalhos anteriores feitos pelo candidato); progresso além do atual estado da arte; a 
identificação clara da missão e dos desafios científicos abordados pelo plano de investigação e o seu 
alinhamento com os objetivos da Agenda 2030; a adequação da metodologia adotada, viabilidade do 

https://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/empregocientifico/docs/guiao_candidatura.pdf
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plano de trabalho e enquadramento na estratégia de I&D e de recrutamento de recursos humanos do 
CIBIO-InBIO, mais concretamente, o plano deverá permitir no prazo máximo de três anos, configurar 
numa Cátedra convidada FCT (https://www.fct.pt/apoios/outros/catedras/regulamento). Terão um 
importante fator de preferência os candidatos que, no momento do concurso, sejam capazes de 
apresentar as condições necessárias ao estabelecimento de uma Cátedra Convidada FCT. 
- carta de motivação com um fator de ponderação de 5% considerando as razões pelas quais a 
candidatura é apresentada, e onde seja demonstrado que o candidato apresenta o perfil adequado à 
posição anunciada e reúne todos os requisitos gerais e especiais de admissão.  

 
9. A apreciação das candidaturas poderá ser complementada por entrevista a todos os candidatos 
sempre que o júri assim o decida. A entrevista, que não constituí método de seleção e não é 
classificada, visa a obtenção de esclarecimentos e explicações sobre os elementos curriculares e 
informações adicionais. 
 
10. O sistema de classificação final dos candidatos é expresso numa escala de 0 a 100.  
 
11. O júri delibera através de votação nominal fundamentada de acordo com os critérios de seleção 
adotados e divulgados, não sendo permitidas abstenções.  
 
12. Das reuniões do júri são lavradas atas, que contêm um resumo do que nelas houver ocorrido, bem 
como os votos emitidos por cada um dos membros e respetiva fundamentação, sendo facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.  
 
13. Após conclusão da aplicação dos critérios de seleção, o júri procede à elaboração da lista ordenada 
dos candidatos aprovados com a respetiva classificação.  
 
14. A deliberação final do júri é homologada pelo dirigente máximo da instituição a quem compete 
também decidir da contratação.  
 
15. Formalização das candidaturas:  
15.1 As candidaturas são dirigidas ao Presidente do ICETA, devendo ser submetidas no endereço 
eletrónico www.cibio.pt, com o assunto “CEECINST/00014/2018” e onde conste a referência deste 
aviso, nome completo, número de identificação civil, número de identificação fiscal, residência e 
endereço de contacto, incluindo endereço eletrónico e contacto telefónico. 
 
15.2 A candidatura deverá ser acompanhada dos documentos comprovativos das condições previstas 
no ponto 6 e 7 para admissão a este concurso, nomeadamente:  
i) Cópia de certificado ou diploma de doutoramento e comprovativo do reconhecimento de grau, 
quando aplicável;  

ii) Curriculum vitae detalhado;  

iii) Plano de Trabalhos apresentado pelos candidatos de acordo com o ponto 7.4;  

iv) Carta de motivação.  

v) Outros documentos relevantes para a avaliação da habilitação em área científica afim. 

 
15.3 Os candidatos apresentam os seus requerimentos e documentos comprovativos em suporte 
digital, de preferência em formato de PDF, no endereço eletrónico www.cibio.pt. 
 
15.4. Período de apresentação de candidaturas decorre de 8 de Fevereiro de 2019 a 9 de Maio de 
2019. 
 
16. São excluídos da admissão ao concurso os candidatos que formalizem incorretamente a sua 
candidatura ou que não comprovem os requisitos exigidos no presente concurso. Assiste ao júri a 
faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida, a apresentação de documentos 
comprovativos das suas declarações.  

https://www.fct.pt/apoios/outros/catedras/regulamento


 
17. As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.  
 
18. A lista de candidatos admitidos e excluídos bem como a lista de classificação final são afixadas nas 
instalações sitas na Praça Coronel Pacheco nº 15-6º andar, Porto, publicitadas na página eletrónica do 
ICETA, sendo os candidatos notificados por correio eletrónico com recibo de entrega da notificação.  
 
19. Audiência Prévia e prazo para a Decisão Final: Após notificados, os candidatos têm 10 dias úteis 
para se pronunciar em sede de audiência prévia. Num prazo de até 90 dias úteis, contados a partir da 
data limite para a apresentação das candidaturas, são proferidas as decisões finais do júri.  
 
20. O presente concurso destina-se, exclusivamente, ao preenchimento da vaga indicada, podendo 
ser feito cessar até a homologação da lista de ordenação final dos candidatos e caducando com a 
respetiva ocupação do posto de trabalho em oferta.  
 
21. Política de não discriminação e de igualdade de acesso: O ICETA, 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.  
 
22. Nos termos do D.L. nº 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência 
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos 
devem declarar no formulário de 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.  
 
23. A seleção da(o) candidata(o) a contratar depende das orientações e regulamentos aplicáveis por 
parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e da verificação do cumprimento dos pressupostos 
administrativos neles constantes. O ICETA reserva-se o direito de anular o presente concurso caso os 
pressupostos referidos não estejam assegurados. 
 


