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ANÚNCIO PARA ATRIBUIÇÃO DE POSIÇÃO DE INVESTIGAÇÃO  

EM STARTUP DE BASE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 

Referência da Candidatura:  

 

“DART_Diagnostics_2017_JobOffer_01” 

 
A DART Diagnostics, startup de base tecnológica e dedicada a atividades de investigação científica e inovação 
tecnológica, nomedamente através da melhoria de ensaios de deteção de biomoléculas com vista ao diagnóstico 
antecipado de agentes patogénicos e biomarcadores, abre concurso para atribuição de uma Posição de Investigação, 
financiada por “Venture Capital”, no âmbito da sua missão científico-tecnológica e do projeto de investigação e 
desenvolvimento “DART_Diagnostics_2017_JobOffer_01: Early disease detection made possible”. 
 
Plano de Trabalhos e Objetivos 
O objetivo do projeto consiste na melhoria de ensaios de imuno-detecção e diagnóstico. O(a) candidato(a) deverá: 
- Estudar a interação de biomoléculas com anticorpos modificados, em amostras em solução e/ou tecidos; 
- Colaborar no desenvolvimento e melhoria de metologias de deteção da interação biomolécula-ligando; 
- Demonstrar a aplicabilidade geral da metodologia desenvolvida em diferentes matrizes. 
 
Área Científica: Engenharia Biomédica (Bioquímica e Biofísica aplicada à Nanotecnologia) 
 
Perfil do Candidato 

Formação académica: 
Segundo Ciclo de estudos ou Mestrado Integrado em Bioquímica, Química, Biologia, Microbiologia, Medicina, Farmácia, 
Engenharia Biológica, Engenharia Biomédica, Engenharia Química ou áreas afins (obrigatória a apresentação do 
certificado do grau de Mestre durante o período do concurso). Doutoramento nas áreas referidas é fator preferencial. 
 
Experiência Laboratorial: 
- Experiência de imuno-histoquímica, dot blots ou western blots (fator preferencial); 
- Experiência em otimização de interações anticorpo-ligando, do ponto vista funcional e estrutural. 
 
Duração 
6 meses, eventualmente renováveis, por iguais períodos, em regime de exclusividade. Oportunidade de progressão 
na carreira, dentro da empresa, com possível integração noutros cargos, sujeita ao desempenho do(a) candidato(a). 
 
Início previsto:  A partir de 1 de Junho de 2017. 
Local de Trabalho:  DART Diagnostics, Tec Labs (Campus da FCUL), Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal. 
 
Remuneração 
Remuneração a ser ajustada conforme o perfil e formação do candidato e em linha com os valores praticados no 
sistema científico nacional. Este valor será pago por transferência bancária. 
 
Documentos necessários à candidatura 
- Carta de motivação (máximo 1 página) 
- CV pormenorizado 
- Certificado de Habilitações 
 
Método de Seleção: Avaliação curricular (habilitações académicas e experiência laboratorial), seguida de entrevista. 
 
Prazos e Apresentação das candidaturas 
O concurso está aberto por 10 dias úteis, com início a 9 de Maio de 2017 e término a 22 de Maio de 2017. 
  
As candidaturas deverão ser enviadas para o e-mail dart@dart-diagnostics.com, com o(a) primeiro e último nome 
do(a) candidato(a) e a referência no assunto do e-mail (Nome - DART_Diagnostics_2017_JobOffer_01). 
 
Chamada para Entrevista 
O(a)s candidato(a)s selecionados para entrevista serão informados por e-mail. 
 

       Lisboa, 8 de Maio de 2017 

mailto:dart@dart-diagnostics.com
mailto:dart@dart-diagnostics.com

