
BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Cargo/posição/bolsa: Bolsa de Investigação - MESTRE  

Referência: EXPL/QEQ-COM/1125/2013  

Área científica genérica: Química e Engenharia Química  

Área científica específica: Química/Bioquímica Computacional  

 

Resumo: Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação MESTRE (BI) 

no âmbito do projecto de I&D “Scoring por Consenso - Uma metodologia inovadora para identificar 

compostos líder para a industria farmacêutica”, EXPL/QEQ-COM/1125/2013, 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) (FCOMP-01-0124-FEDER-041431). 

 

Requisitos de admissão: Pretende-se um mestre em Química, Bioquímica, Ciências Farmacêuticas, 

Bioengenharia, Bioinformática ou Biologia. Os candidatos devem possuir competências em 

Química/Bioquímica Computacional. Dá-se preferência a indivíduos que demonstrem ter 

experiência comprovada em Docking, Virtual Screening ou Computer-Aided Drug Design. Os 

candidatos devem também revelar entusiasmo pela investigação científica, excelentes capacidades 

de organização, espírito de grupo, autonomia, espírito crítico e interesse em integrar equipas 

multidisciplinares.  

 

Plano de trabalhos:  

Realização de trabalhos de investigação no âmbito das tarefas “Evaluation of the Performance of 

Different Scoring Functions” e "Creation of an improved consensus-based scoring function". O 

Docking Proteina-ligando é uma metodologia computacional que tenta prever e avaliar a(s) 

estrutura(s) resultantes da associação entre um ligando e uma proteína alvo com uma estrutura 

tridimensional conhecida. Quando usado no âmbito de uma campanha de virtual screening, o 

docking pode ser aplicado a bases de dados contendo milhões de compostos para identificar uma 

seleção de moléculas promissoras que se liguem a uma proteína alvo específica de interesse 

farmacológico. Assim, o docking pode ser usado para explorar computacionalmente uma vasta 

diversidade química, reduzindo drasticamente a quantidade de moléculas que têm que ser 

avaliadas experimentalmente. Por estes motivos o docking proteína-ligand tem vindo a ocupar um 

lugar importante no design e desenvolvimento de novos fármacos. Atualmente, uma das limitações 

mais importantes no docking proteína-ligando advém da existência de imperfeições nas funções de 

scoring, que são as expressões matemáticas usadas em docking para estimar a energia de Gibbs de 

associação proteína-ligando. Estas devem ser capazes de descriminar moléculas que se ligam 

fortemente (ligandos), de moléculas que não se ligam ao alvo proteico, ou que o fazem de forma 

fraca. Mais de 30 funções de scoring existem atualmente e são vulgarmente usadas. No entanto, a 

sua performance não é uniforme e depende de uma variedade de aspetos como as características 

estruturais e químicas da proteína alvo ou dos ligandos.  

 

Os principais objetivos deste trabalho consistem em: 1) Identificar os limites de validade das 

funções de scoring atualmente existentes para diferentes tipos de alvos terapêuticos e de ligandos, 

definindo um conjunto claro de diretrizes relativas à performance das diferentes funções de scoring 

em diferentes situações; 2) Criar uma nova função de scoring que seja significativamente melhor 



que as alternativas atualmente existentes para um vasto conjunto de alvos e de ligandos, que 

possa ser utilizada para guiar a seleção de novas moléculas lead.  

 

Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, I.P. — 2013 Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P., aprovado 

pelo Regulamento nº 234/2012, de 25 de junho, alterado pelo Regulamento nº 326/2013, de 27 de 

agosto de 2013.  

 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Grupo de Química Teórica e Computacional do 

ICETA/REQUIMTE, sob a orientação científica do Doutor Sérgio Filipe Sousa. Duração da(s) bolsa(s): 

A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto a 15 de Março de 2014.  

 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980,00 €, 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País em regime de 

exclusividade (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores), acrescido do valor mínimo do seguro 

social voluntário.  

 

Métodos de selecção: A seleção do bolseiro basear-se-á numa avaliação curricular. Caso o júri 

entenda ser necessário, poderá ser realizada entrevista aos candidatos melhor classificados. 

Composição do Júri de Selecção: Presidente - Dr. Sérgio Sousa (ICETA/REQUIMTE); Vogais - Prof.ª 

Maria João Ramos (FCUP) e Prof. Pedro Alexandrino Fernandes (FCUP), Vogais Suplentes - Dr. Nuno 

Cerqueira (ICETA/REQUIMTE) e Doutora Natércia Brás (ICETA/REQUIMTE) .  

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados através de uma lista ordenada por nota final, a qual será afixada em local visível no 

ICETA e os resultados comunicados aos candidatos por correio eletrónico.  

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto 

no período de 18 de Fevereiro a 5 de Março de 2014. As candidaturas, enviadas em formato pdf, 

devem ser formalizadas através do envio de carta de candidatura acompanhada dos seguintes 

documentos: curriculum vitae, cópia de certificado de habilitações, cópia de Certificados com 

discriminação das unidades curriculares, respetiva classificação e média final de curso e outros 

documentos comprovativos considerados relevantes. As candidaturas devem indicar como assunto 

a referência do projeto e ser enviadas para o e-mail: sergio.sousa@fc.up.pt  

 

Número de vagas: 1  

Instituição de acolhimento: ICETA - Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares  

Data limite de candidatura: 05 March 2014  

 

Instituição de contacto: ICETA - Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares, 

Rua D. Manuel II, Apartado 55142, Porto - 4051-401,  Portugal. Email: mpcunha@fc.up.pt  

 


