
 
 

 

Faculdade de Medicina Veterinária 

Universidade Lusófona 

Título: Uma Bolsa de Investigação (BI) 

 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do projeto”PTDC/CVT-
CVT/5046/2021 - Organoides intestinais caninos como modelo para doença intestinal inflamatória” nas seguintes 
condições: 
 

Área Científica:  Medicina Veterinária 

 

Destinatários: Bolsa de Investigação para mestre destina-se a candidatos inscritos ou a candidatos que satisfaçam as 

condições necessárias para se inscreverem em um ciclo de estudos conducente à atribuição de grau académico ou em 

curso não conferente de grau académico. 

Elegibilidade dos candidatos: Podem candidatar-se ao presente concurso: Cidadãos nacionais ou cidadãos de outros 

Estados membros da União Europeia; Cidadãos de Estados terceiros; Apátridas; Cidadãos beneficiários do estatuto de 

refugiado político. 

Requisitos de Admissibilidade do Candidato: 

Podem candidatar-se a este concurso os candidatos titulares de um Mestrado em  

- Mestrado em Medicina Veterinária, Ciência Animal, ou áreas afins 

- Experiência em modelos celulares e rotina laboratorial  

- Estar regularmente matriculado em curso de doutorado em Portugal 

 

Plano de trabalhos:  

Material biológico: organóides intestinais caninos 

Procedimento experimental: executar ações de isolamento e manutenção de organóides inestinais caninos para uso 

como modelo experimental de doença intestinal inflamatória em cães. 

 

Legislação e regulamentação aplicável:  

Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI), aprovado pela Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto, na redação atual publicada 

pelo Decreto-Lei n.º 123/2019 de 28 de agosto Regulamento de Bolsas de Investigação, n.º 950/2019 de 16-12-2019, da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - em vigor. 

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona, sob a 

orientação científica do Professor André Meneses (FMV ULHT, Portugal) e co-orientação dos Professores Bart Spee 

(Utrecht University – Países Baixos) e Pedro Carvalho (EUVG – Coimbra, Portugal) 

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração inicial de 12 meses, prorrogável até 23 meses, com início previsto em Janeiro 

de 2023. 

 



 
 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1144,64, conforme tabela de valores 

no Regulamento de Bolsas de Investigação Científica e de Apoio à Gestão. O Pagamento será feito através de 

transferência bancária. 

 

Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e carta de candidatura, 

seguida de entrevista em caso de semelhança qualitativa entre dois ou mais candidatos.  

 

Composição do Júri de Selecção:  

 

• Professor Doutor André Meneses, Presidente do Júri 
 

• Professor Doutor Pedro Carvalho, Vogal efetivo 
 

• Professora Doutora Rute Teixeira, Vogal efetivo 
 

• Professora Doutora Ana Lima, 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 Universidade Lusófona, sendo o candidato(a) 

aprovado(a) notificado(a) através de e-mail. 

 

Prazo de candidatura: O concurso encontra-se aberto no período de 29 de novembro a 21 de dezembro de 2022. 

 

Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio 

de uma carta de candidatura (máximo 1 página), mostrando o interesse do candidato e a sua adequabilidade ao plano 

de trabalho proposto, acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum vitae (incluindo as classificações finais 

obtidas em todos os graus académicos), certificados de habilitações e outros documentos comprovativos considerados 

relevantes.  

As candidaturas deverão ser remetidas por correio por correio eletrónico para endereço andre.meneses@ulusofona.pt, 
com a seguinte indicação no ‘Assunto’: Projeto Organoides Intestinais Caninos. Candidatura a BM. 

mailto:andre.meneses@ulusofona.pt

