Técnico(a) de Apoio Laboratorial Pré-Analítico

Ref. Interna: TécnicoApoioLaboratorialPré-Analítico/GCPP_IBMC/1308/2021

O Centro de Genética Preditiva e Preventiva (CGPP, www.cgpp.eu), prestador de serviços de
diagnóstico clínico e molecular, na área da Genética Médica, do Instituto de Biologia Molecular
e Celular (IBMC, www.ibmc.up.pt) no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S,
www.i3s.up.pt), pretende a contratação de um Técnico de Apoio Laboratorial Pré-Analítico
para:
(1) realizar o manuseamento de amostras biológicas humanas e extração (automatizada ou
semi-manual) de ácidos nucleicos, incluindo a avaliação da sua qualidade e preparação das
respetivas alíquotas de trabalho;
(2) desenho de oligonucleotídeos para realização de PCR e a preparação das respetivas
diluições;
(3) gestão de stocks laboratoriais, bem como a elaboração de alíquotas de reagentes e apoio à
realização de técnicas de biologia molecular;
(4) apoio laboratorial para os envios de amostras para o exterior.
Pretende-se um candidato proativo, com elevada flexibilidade na execução de tarefas,
garantindo o cumprimento de prazos e da qualidade do trabalho, com boa capacidade de
trabalhar numa equipa multidisciplinar, elevado sentido de responsabilidade e facilidade de
comunicação interpessoal.
Requisitos mínimos:
(1) Licenciatura em ciências biomédicas laboratoriais, ou em outras áreas das ciências da saúde
ou biológicas (afins à clínica laboratorial);
(2) estágio curricular/académico em genética laboratorial ou biologia molecular;
(3) formação ou experiência em extração de ácidos nucleicos (DNA e RNA).

Requisitos preferenciais:
(1) Experiência comprovada (e legalmente válida) na realização de colheitas de sangue;
(2) experiência profissional prévia na área da genética médica;
(3) formação e experiência na preparação/apoio à realização de testes genéticos recorrendo a
diferentes metodologias da biologia molecular (sequenciação de Sanger, análise de fragmentos,
MLPA, qPCR).

Início previsto das funções: 15 de setembro de 2021.

O concurso encontra-se aberto no período de 16 a 27 de agosto de 2021. As candidaturas devem
ser formalizadas, obrigatoriamente, através de submissão eletrónica de Curriculum Vitae, carta
de motivação, certificado de habilitações (documentos obrigatórios), através do seguinte link:
https://dozer.i3s.up.pt/applicationmanagement/#/addapplications/TécnicoApoioLaboratorialP
ré-AnalíticoGCPP_IBMC13082021

