Universidade Nova de Lisboa
Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier
Anúncio para contratação de um Doutorado
Por despacho Reitoral de 19 de dezembro de 2019, foi autorizada a abertura de um
procedimento concursal de seleção internacional, ao abrigo do regime de contratação de
doutorados, D.L. n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, para
preenchimento de um lugar de Doutorado, como Science Project Manager, no âmbito do projeto
financiado pela Comissão Europeia, programa Horizonte 2020, “Twin to Illuminate Metals in
Biology and Biocatalysis through Biospectroscopy”, acrónimo TIMB3, refª 810856.
Formação Académica: Doutoramento, de preferência em Ciências da Vida, Química ou áreas
afins
Requisitos Gerais da candidatura:
1) Doutoramento, de preferência nas áreas de Ciências da Vida, Química ou afins;
2) Experiência comprovada na gestão de projetos científicos, incluindo gestão de
orçamentos, escrita e preparação de relatórios de progresso;
3) Excelentes conhecimentos das línguas Inglesa e Portuguesa, tanto escrita como verbal,
com experiência de escrita e de apresentações orais a grupos.
Será dada preferência a candidatos com:
1) Experiência de trabalho em ambientes internacionais e multiculturais;
2) Experiência em organização de eventos;
3) Experiência em escrita de candidaturas a financiamento;
4) Experiência de comunicação de ciência;
5) Capacidade em trabalhar de forma autónoma assim como membro de uma equipa com
entusiamo e motivação, iniciativa e com excelente capacidade para relacionamento
interpessoal;
6) Excelente capacidade organizacional para lidar com multitarefas.
Descrição de Tarefas:
As principais tarefas consistirão na gestão financeira e administrativa do referido projecto;
disseminação de actividades e resultados; apoiar a organização das diferentes actividades
planeadas; escrever e apresentar relatórios periódicos do progresso do projecto; garantir o
cumprimento do cronograma do projecto; promover a comunicação interna dentro do
consórcio. Prestar apoio ao planeamento e preparação de candidaturas a financiamento futuro
para a sustentabilidade do Consórcio.
Categoria e legislação aplicável:
Doutorado, Nível 33 da tabela retributiva única (TRU), de acordo com o Decreto-Regulamentar
n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro. A definição do posicionamento remuneratório poderá ser
objeto de negociação de acordo com o perfil e a experiência do candidato.
Contrato de trabalho a termo resolutivo incerto (ao abrigo do art.º 18.º e alínea b) e do n.º 1 e
n.º 3 do artigo 6.º, do D.L. n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de
julho), com início previsto em fevereiro de 2020, em regime de exclusividade, nos termos legais
em vigor e com a duração limite até à data prevista do término da ação (Agosto 2021).

Documentos que devem instruir a candidatura:
- Curriculum vitae detalhado (em inglês português)
- Carta de motivação (em inglês e português)
- Contactos de duas referências
- Certificado de doutoramento
Métodos de seleção e definição das respetivas ponderações:
- Avaliação curricular (avaliação do Curriculum vitae e da carta de motivação, de acordo
com o especificado nos requisitos gerais e especiais) - 90%
- Entrevista - 10%
Composição da comissão de seleção:
- Professor Miguel Teixeira, ITQB NOVA
- Doutora Ligia Saraiva, ITQB NOVA
- Doutora Similja Todorovic, ITQB NOVA
- Doutor Ricardo Louro, ITQB NOVA
Prazo de candidatura: O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre 14 e 27 de
Janeiro de 2020.
Todos os documentos deverão ser enviados num único ficheiro PDF, por e-mail para
concursos@itqb.unl.pt indicando a referência 810856 no assunto.
Notificação dos Resultados: Todos os candidatos serão informados do resultado final por email.

Universidade Nova de Lisboa
Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA)
Call for a PhD Researcher
By order of the Rector of Universidade Nova de Lisboa, issued on the 19th of December 2019,
and in accordance with the Decree-Law nº 57/2016 of 29 August, with the amendment
introduced by Law 57/2017 of 19 July, ITQB NOVA opens a call for a PhD Researcher as Science
Manager, in the scope of an European project, funded by Horizon 2020 program, entitled “Twin
to Illuminate Metals in Biology and Biocatalysis through Biospectroscopy” acronym TIMB3, ref.
810856.
Academic Qualifications: PhD preferentially in Life Sciences, Chemistry or related areas.
General admission requirements:
1) PhD preferentially in Life Sciences, Chemistry or related areas;
2) Proven experience in the management of scientific projects; with experience in
management of budgets, writing and preparation of progress and final reports of the
projects;
3) Proficiency in English and Portuguese, written and spoken, with experience of writing
and of oral presentations to groups.
Will be given preference to candidates with:
1) Experience in international and multicultural work environment;
2) Experience in organizing events;
3) Experience in writing grant applications for International scientific collaborations;
4) Experience in science communication
5) Ability to work autonomously as well as part of a team with enthusiasm, motivation,
initiative, and strong interpersonal skills
6) Excellent organizational ability to deal with multitasks.
Work Plan
The mains tasks will consist of the financial and administrative management of the above
mentioned project; dissemination of activities and results; supporting the organization of the
different activities planned; writing and presenting periodic project progress reports; ensuring
the planning and scheduling of the different activities according to the timeline presented;
promoting the internal communication within the consortium; assisting with the planning and
preparation of future grant applications to ensure the sustainability of the Consortium.
Category and applicable legislation:
PhD Researcher, with a salary at level 28 of the Single Salary Table (TRU), as approved by
Decreto-Regulamentar nº 11-A/2017, 29 December. The TRU salary level may be negotiated
according to the profile and experience of the candidate.
Employment contract for an uncertain term, according to the article 18, paragraph b), and
paragraph 1 and 3 of article 6, DL No. 57/2016, of August 29, amended by Law No. 57/2017, of
July 19. The contract is expected to start in February 2020 and will remain only for the necessary
execution period of the work plan (august 2021).
Documents required in the application:
Detailed Curriculum vitae;
Motivation Letter;

Contacts of two references;
PhD certificate.
Selection criteria:
- Evaluation of application (Curriculum vitae and motivation letter, based in the specific
and general skills) - 90%
- Interview - 10%
Jury:
-

Professor Miguel Teixeira, ITQB NOVA;
Doctor Lígia Saraiva, ITQB NOVA;
Doctor Smilja Todorovic, ITQB NOVA;
Doctor Ricardo Louro, ITQB NOVA.

Submission and deadlines of applications: The application call starts on January 14, 2020 and
ends on January, 27 2020.
All documents must be sent as a single PDF file by email to concursos@itqb.unl.pt indicating the
reference 810856 in the subject.
Notification of Results: All candidates will be informed of their application outcome by e-mail.

