ATA nº2
Bolsa de Investigação (BI-Mestre) (1 vaga)
Referência de Bolsa: OMARE/BI-MESTRE/2017-041_2
No dia dois de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dez horas, teve lugar no CIIMAR a segunda reunião
para avaliação das candidaturas submetidas ao concurso de bolsa de Mestre com a referência
OMARE/BI-MESTRE/2017-041_2. Todos os elementos do júri estiveram presentes na reunião. O júri
foi constituído pela presidente Doutor Francisco Arenas e os vogais Doutora Sandra Ramos e Doutora
Elsa Froufe
Apresentaram-se a concurso quatro candidatos:
Mário Affuso
Marta Martins
Miguel Gandra
Mónica Fabra

Os critérios de seleção foram os indicados no concurso: i) a experiência científica relevante para a
área operação OMARE (60%), ii) publicações científicas na área do projeto (20%) e iii) outras
atividades relevantes (20%). Os candidatos foram seriados de acordo com estes critérios, numa
escala de 0 a 5, por unanimidade da seguinte forma:
Candidato
Mário Affuso
Marta Martins
Miguel Gandra
Mónica Fabra

Critério i)
1
3.5
2
2

Critério ii)
0
1
1
0

Critério iii)
0.5
2
2
1

Pontuação
ponderada
0.7
2.7
1.8
1.4
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Atendendo ao perfil pretendido e às candidaturas apresentadas o júri deliberou por unanimidade a
dispensa de entrevista. Assim, no caso de se verificar que nenhum concorrente deduz qualquer
objeção no prazo legal, a presente deliberação converte-se em definitiva, sendo automaticamente
proposto o candidato Marta Martins 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 ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os membros do júri.

Porto, 15 de janeiro de 2018

O Júri

Doutor Francisco Arenas

Doutora Sandra Ramos

Doutora Elsa Froufe
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