Está aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do
projecto Impacto da exposição à hipóxia hipobárica aguda e severa na funcionalidade
mitocondrial. Análise da resistência à indução do poro de permeabilidade transitória e à
morte celular por apoptose., em curso no Centro de Investigação em Actividade Física,

Saúde e Lazer (CIAFEL) da FADEUP. A bolsas a atribuir têm início previsto para
Outubro de 2009, com duração de 12 meses:
Legislação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto.
Coordenador dos Projecto: Prof. Doutor António Ascensão (aascensao@fade.up.pt) e José Magalhães
Duração da Bolsa: 1 bolsa de 12 meses, com início em 1 Outubro de 2009
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Orientação e actividades a desenvolver: A orientação dos bolseiros caberá ao coordenador do
projecto e as actividades a desenvolver abrangerão os diversos domínios da pesquisa a efectuar no
âmbito do projecto, designadamente a recolha e revisão bibliográfica e na Preparação histológica das
peças, colaboração nas técnicas laboratoriais
Requisitos de admissão: Os beneficiários das Bolsas de Integração na Investigação (BII) são os
estudantes do 1º ciclo do ensino superior (incluindo estudantes do 1º ano) com bom desempenho
escolar, inscritos em instituições nacionais do ensino superior público ou privado. A atribuição de bolsa
que tem por base o Regulamento de Formação Avançada da FCT disponível em
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml e o Estatuto do Bolseiro disponível em:
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/estatutobolseiro
Prazo para recepção de candidaturas: até ao dia 30 de Junho de 2009. Formalização das
Candidaturas: As candidaturas poderão ser enviadas por via electrónica ou pelo correio, acompanhadas
de:

•
•
•

Curriculum vitae;
Carta de auto-apresentação;
Certificado das habilitações académicas (facultativo na primeira fase, devendo, neste caso os
candidatos indicar no currículo os elementos necessários para avaliação – designadamente nota
final do curso).

Selecção: A selecção dos candidatos será efectuada por um júri constituído pelo coordenador do
projecto e por dois outros investigadores, com base na avaliação curricular, eventualmente
complementada por entrevista.
Morada de envio das candidaturas: As candidaturas deverão ser enviadas para o Centro de
Investigação em Actividade Física. Saúde e Lazer da FADEUP (ao cuidado do coordenador do projecto)
pelo e-mail: aascensao@fade.up.pt ou para a Rua Dr. Plácido Costa, 91; 4200-450 Porto, devendo ser
recebidas dentro do prazo acima referido.

