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ASSISTANT RESEARCHER WORK CONTRACT (1 vacancy) 

Reference: EMSO.PT/IA/2018-014 

Acta nº 2 

No dia vinte e dois de maio de dois mil e dezoito, o júri composto pela Doutora Ana Paula Mucha 
(presidente do júri), pelo Doutor Filipe Castro e pelo Doutor Pedro Leão, reuniu-se nas instalações do 
CIIMAR, com vista à atribuição de um contrato de trabalho para um investigador auxiliar no âmbito do 
Projeto EMSO PT – Observatório Europeu Multidisciplinar do Fundo do Mar e Coluna de Água com a 
referência PINFRA/22157/2016, financiado pelo Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização, Programa Operacional Regional de Lisboa e Programa Operacional do Algarve, na 
componente FEDER, e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

O único ponto de ordem dos trabalhos foi a aceitação e seriação dos candidatos ao concurso tendo em 
consideração os critérios definidos no edital publicado. 

Foram recebidas as candidaturas de Catarina Magalhães e Maria Inês Páscoa, das quais apenas a 
primeira foi aceite a concurso. A candidatura de Maria Inês Páscoa foi excluída pelo facto de não 
preencher todos os requisitos de admissão, nomeadamente não possuir experiência na área de 
investigação requerida.  

Procedeu-se à classificação do candidato admitido a concurso, de acordo com os critérios especificados 
no edital. 

 

Pontuação final, com os respectivos factores de ponderação 

(cada parâmetro pontuado de 1 a 5) 

 Classificação 

académica e 

científica 

X 0,5 

Experiência na área de 

investigação 

X 0,5 

Total 

Catarina Magalhães 0,5 x 4,5 0,5 x 5 4,75 

 

 

Face aos resultados finais, o júri decidiu por unanimidade considerar a candidata Catarina Magalhães 
como selecionada para a presente vaga, dispensando a entrevista. 
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Assim, o júri deliberou por unanimidade que, no caso de se verificar que nenhum candidato deduz 

qualquer objecção no prazo legal, a presente deliberação se converterá em definitiva, sendo 

automaticamente proposta a candidata Catarina Magalhães para o lugar a concurso sem necessidade 

de nova reunião do júri. 

Esgotada a ordem de trabalhos, procedeu-se ao encerramento da reunião, da qual se redigiu a presente 
acta, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os membros do júri. 

 

Presidente do júri: Doutora Ana Paula Mucha 

 

Vogal: Doutor Filipe Castro 

 

Vogal: Doutor Pedro Leão 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


