Bolsa de Pós-Doutoramento (BPD)
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma bolsa de pós-doutoramento no Centro de
Neurociências e Biologia Celular, no âmbito do projeto PTDC/QUI-BIQ/119657/2010 – “Finding the naturally
evolved design principles of prevalent metabolic circuits“ financiado por fundos nacionais através da
FCT/MCTES (PIDDAC) e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através
do COMPETE – Programa Operacional Factores de Competitividade (POFC).

Os candidatos, de qualquer nacionalidade, devem possuír o grau de Doutor, uma forte formação matemática
e computacional, e um registo de publicações forte na área de biologia de sistemas computacional ou
relacionadas. Experiência documentada em modelação matemática de processos bioquímicos é condição
preferencial.

Plano de trabalhos: O objectivo do trabalho será a caracterização de princípios de design de circuitos
metabólicos prevalentes, através de modelação matemática, análise de sistemas e análise de dados
experimentais disponíveis.

O trabalho será desenvolvido no Molecular Systems Biology Group do Centro de Neurociências e Biologia
Celular - Universidade de Coimbra, (Coimbra e Cantanhede), tendo o Doutor Armindo Salvador como mentor
científico.

A bolsa terá a duração de 12 meses, eventualmente renovável por igual período, com início previsto em
Junho de 2012.

Os candidatos serão avaliados de acordo com a sua carta de motivação, CV, lista de publicações,
testemunho de referências, e entrevista a candidatos seleccionados.

Júri de selecção: Doutor Armindo Salvador (presidente); Doutor Rui Alves e Doutora Maria João Moreno
(vogais); Doutora Isabel Rocha e Doutor Marco Reis (suplentes).

Os resultados finais da avaliação serão publicitados através de lista ordenada em local visível e público do
Centro de Neurociências e Biologia Celular, sendo os candidatos notificados da aceitação/rejeição através de
email.

O concurso encontra-se aberto no período de 13 de Abril a 4 de Maio de 2012.

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos:


carta de motivação



curriculum vitae



lista de publicações



cópia do diploma/certificado de doutoramento,



contactos (email e telefone)



pelo menos três referências

As candidaturas deverão ser remetidas por correio electrónico para armindo.salvador@gmail.com.

