Universidade dos Açores‐ Fundação Gaspar Frutuoso
Centro Investigação Recursos Naturais (CIRN)
Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação Científica no âmbito do projecto PTDC/MAR/117360/2010

Encontra‐se aberta candidatura a uma Bolsa de Investigação Científica no âmbito do Projecto
PTDC/MAR/117360/2010 (FROMBLUETOGLUE: Expressão e purificação de proteínas adesivas de ouriços do mar ‐ em
busca de novos bioadesivos), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Duração e Regime de Actividade: Bolsa com duração de 12 meses, com início previsto 01 de Junho de 2013, em
regime de exclusividade, conforme regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT
(http://www.fct.mctes.pt/pt/apoios/formacao/ambitoprojectos) e regulamento de bolsas da Universidade dos
Açores. Trabalho a ser desenvolvido nos Laboratórios do Centro Investigação Recursos Naturais, Departamento de
Biologia, Ponta Delgada. Estão no entanto previstas deslocações à Faculdade de Ciências e à Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade de Lisboa para desenvolver trabalhos com os parceiros do projecto.
Objecto da Actividade: O candidato seleccionado irá desenvolver trabalho na área da biotecnologia marinha
utilizando técnicas de biologia molecular para identificar e caracterizar genes codificantes para proteínas
responsáveis pela adesão temporária dos ouriços‐do‐mar, com potenciais aplicações para a indústria e biomedicina.
Orientação Científica: A actividade será orientada pelo Dr. Duarte Toubarro, Investigador do projecto.
Formação Académica: Serão considerados Licenciados ou Mestres em Bioquímica, Biologia ou áreas afins.
Perfil dos candidatos:
‐ Forte motivação para a investigação científica e boa capacidade de trabalho,
‐ Perspectivas de prosseguir para a realização de Doutoramento,
‐ Bons conhecimentos de língua inglesa.
Critérios de Selecção:
‐ Experiência laboratorial na área da Biologia e Genética Molecular,
‐ Resultado da entrevista no caso dos candidatos convocados,
‐ Disponibilidade imediata.
Remuneração: De acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela FCT.
Data de conclusão do prazo do Concurso: 17 de Maio de 2013
Documentos da Candidatura: Os interessados deverão enviar uma carta de motivação (com indicação da Ref. do
anúncio), Curriculum vitae detalhado e nome de duas referências para:
Duarte Toubarro, Postdoctoral researcher
Universidade dos Açores ‐ Departamento de Biologia, CIRN
Rua Mãe de Deus nº 13.
9500‐321 Ponta Delgada. S. Miguel ‐ Açores
Telefone: 296 650 470, Office: 1470
E‐mail: duartetoubarro@uac.pt

