Bolsa
B
de Iniiciação Científica BIC
buição de 1 Bolsa de Iniciação Cieentífica (BIC) (sem
Encontrra-se aberto
o concurso para a atrib
grau accadémico) no âmbito da investiigação em Bioquímica
a e Biotecnnologia, intitulada
“Cosme
etic and co
osmeceutica
al formulattions based
d on mushrroom extraacts and ind
dividual
compou
unds” e com
m a Refª BIC
C_MushExt.
Área Ciientífica: Bioquímica
B
e Biotecnoloogia
Requisiitos de adm
missão: Sem
m grau acaadémico; ad
dequação da formaçãoo e experiê
ência do
candida
ato aos objetivos do trabalhoo a desen
nvolver; ex
xperiência em técniicas de
caracte
erização qu
uímica (cro
omatografiaa e espetrrometria de
d massa), metodologias de
avaliaçã
ão de bioa
atividades, nomeadam
mente atividade antio
oxidante, aanti-inflama
atória e
antimiccrobiana e citotóxica em linhass celulares,, e técnica
as de micrroencaspula
ação de
extrato
os naturaiss. Será ainda valoriizado o domínio da
a língua innglesa (escrita e
comunicação oral)).
Plano d
de trabalh
hos: O pressente planoo tem com
mo principa
ais tarefas 1) Prepara
ação de
extrato
os de cogum
melos; 2) Caracterizaação químiica dos exttratos em termos de
e ácidos
fenólico
os e ergostterol; 3) Avaliação daas propried
dades antio
oxidantes, aanti-inflamatórias,
antitiro
osinase e antibacterrianas dos extratos preparado
os e comppostos ind
dividuais
identificados; 4) Incorporação dos exttratos e co
ompostos individuais
i
em cosmé
éticos e
avaliaçã
ão das propriedade
p
es bioativaas das fo
ormulações cosmecê uticas finais; 5)
Microen
ncapsulação
o dos extra
atos e com postos, inc
corporação das microeesferas pro
oduzidas
em cossméticos e avaliaçã
ão das proopriedades bioativas das formuulações fin
nais em
intervalos de tempo definido
os de formaa a avaliar a libertaçã
ão dos ingreedientes attivos; 6)
Caracte
erização química
q
das
d
form ulações cosméticas
c
finais incorporan
ndo os
extrato
os/composto
os na forma livre ou microencap
psulada; 7) Estudos dee estabilida
ade nas
formula
ações cosme
ecêuticas, incluindo
i
a avaliação do
d pH, texttura e cor.
Legislaçção e regullamentação
o aplicável (Regime de
e atividade
e): Lei Nº. 440/2004, de 18 de
Agosto (Estatuto do Bolseirro de Inve
estigação Científica);
C
Regulameento da Fo
ormação
Avançad
da e Qualifficação de Recursos H
Humanos no
o Regulame
ento de Bollsas e Invesstigação
para
vigor.
da
Fundação
a
Ciê
ência
e
a
Tecnologia
em
(http://www.fct.p
pt/apoios/b
bolsas/docss/Regulame
entoBolsasFCT2015.pdff).
Local d
de trabalh
ho: O trabalho será desenvolvid
do em Bra
agança sobb a orienta
ação da
Professo
ora Filomen
na Barreiro (LA LSRE-LLCM) e da Professora Issabel Ferreiira (CIMO).
Duração da bolsa
a: A bolsa terá a duraação de 6 meses, com
m início prrevisto para
a 16 de
junho d
de 2016, eve
entualmentte renováve
el até um máximo
m
de 12
1 meses.
Valor d
do subsídio de manute
enção men
nsal: O mon
ntante da bolsa
b
corressponde a € 385,00,
conform
me tabela de valoress das bolsaas atribuída
as diretame
ente pela FCT, I.P. no País
(http://www.fct.p
pt/apoios/b
bolsas/valo res), a serr pago mensalmente por transfferência

bancária.
Método
os de seleçã
ão: Os méto
odos de sel eção a utiliizar serão os
o seguintess:
a) Avaliiação curriccular e sua adequação para o trab
balho em ca
ausa (40%);
b) Expe
eriência em
m técnicas de
d caracterrização quím
mica (cromatografia e espetrome
etria de
massa) (20%);

c) Expe
eriência em
m metodolog
gias de avaaliação de bioatividad
b
es, nomeaddamente attividade
antioxid
dante, anti-inflamatórria e antimiicrobiana e citotóxica em linhas ccelulares (2
20%);
d) Expe
eriência em técnicas de
e microenccaspulação de
d extratoss naturais (220%).
Os dois melhores candidatos,
c
, de acordoo com estess critérios, poderão seer convocad
dos para
entrevissta presenccial e a sua classificaçãão será pon
nderada no item a).
Compossição do Jú
úri de Seleç
ção: O júri é constituíído por Prof. Doutora Filomena Barreiro
B
(preside
ente), Proff. Doutora Isabel Fe
erreira (vog
gal) e Dou
utora Lilliaan Barros (vogal).
Suplenttes: Doutora
a Sandrina Heleno, Dooutor Manue
el Ricardo Calhelha.
C
Forma de public
citação/notiificação do
os resultad
dos: Os re
esultados fiinais da av
valiação
serão publicitado
os através de lista ordenada por nota
a final obbtida afixa
ada no
Departa
amento de Tecnologia Química e Biológica e no Centro de Investiggação de Mo
ontanha
do Instiituto Polité
écnico de Bragança,
B
ssendo o(a) candidato((a) aprovaddo(a) notifiicado(a)
atravéss de correio eletrónico.
Prazo de candid
datura e forma de
e apresenttação das candidatu
uras: O concurso
encontrra-se aberto
o no períod
do de 16 de maio a 30 de maio de
e 2016, incluusive.
As can
ndidaturas devem se
er formalizzadas, obriigatoriamen
nte por coorreio elettrónico,
acompa
anhadas do
os seguintess documenttos: carta de candida
atura indiccando a mo
otivação
para se
e candidata
ar a esta bolsa, cópiia do Bilhe
ete de Identidade/Caartão de Cidadão/
de habilitações e
docume
ento de ide
entificação, Curriculu
um Vitae de
etalhado, certificado
c
outros d
documentos comprova
ativos consid
derados rellevantes.
As candidaturas devem serr remetidaas por corrreio eletró
ónico (excllusivamente), com
aviso de leitura, para:
p
Prof. Fiilomena Ba
arreiro
Email: barreiro@ip
pb.pt
amento de Tecnologia Química e Biológica
Departa
Institutto Politécnicco de Braga
ança
A
ESTiG-IPB, Campuss de Santa Apolónia
57, Bragançça
5301-85

