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Exmo Senhor Presidente do IST 
Professor Rogério Colaço 

Lisboa, 8 de Junho de 2021 
 

Assunto: Proposta de contratação de Inês Margarida Vieira Marques da Costa como Assistente 
Convidada (59%) durante 4 meses (1º semestre 2021-2022). 
 

Inês Margarida Vieira Marques da Costa é Licenciada em Biologia e Mestre em Microbiologia 
Aplicada (Janeiro de 2021) pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O programa 
experimental da sua tese de mestrado foi desenvolvido no Grupo de Ciências Biológicas do iBB-
Instituto de Bioengenharia e Biociências do IST na área da Resistência a antifúngicos em 
Leveduras patogénicas. Presentemente, continua a realizar trabalho de investigação no iBB-
Ciências Biológicas com uma bolsa de projeto até finais de Junho. Enquanto estudante de 
mestrado no iBB-Ciências Biológicas, conhece os nossos Laboratórios e a atividade experimental 
da área de muito perto já que tem trabalhado, como jovem investigadora, associada à área 
científica de Ciências Biológicas do iBB durante mais de um ano. 
 
No iBB, durante a preparação da tese de mestrado, desenvolveu, com sucesso um programa de 
investigação no campo da Biologia Celular da levedura patogénica Candida glabrata, em particular 
envolvendo resistência a antifúngicos. Neste contexto, é coautora de 2 artigos em revistas 
internacionais com impacto na área.   
 
Para além do trabalho de investigação no iBB, teve experiências anteriores de iniciação a 
investigação científica; no BioIsi da FCUL (julho de 2017 - julho e 2018), no grupo de Biologia e 
Bioinformática de RNA e como estudante Erasmus no Universidade de Glasgow (Wellcome Trust 
Centre for Molecular Parasitology), durante 3 meses no Verão em 2019. 
 
Em resumo, com base em tudo o que atrás ficou expresso, é do maior interesse do Departamento 
de Bioengenharia (DBE) do IST, poder contar com a colaboração e o apoio da Mestre Inês Costa 
no ensino laboratorial da área de Ciências Biológicas nas suas diversas ofertas formativas, ao nível 
de 1º, 2º ciclos. Por essa razão, propomos a sua contratação como Assistente Convidada a 59% 
pelo período de 4 meses durante o 1º semestre de 2021-2022. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

 
   João Pedro Conde                                                                                    Isabel Sá Correia 
   Professor Catedrático                                                                            Professora Catedrática 
  Presidente do DBE                                                              Coordenadora, Área Ciências Biológicas 

                                                                                               Membro da Direção do iBB 


