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RESEARCH GRANT (BI-MSc) (1 vacancy)
REF. ValorMar/BI-MSc/2017-065

Ata nº 2
No dia 6 de Fevereiro o júri composto pela Profª. Doutora Luísa Valente (presidente do júri), pela
Doutora Ana Nobre e pela Doutora Vânia Freitas, reuniu-se nas instalações do CIIMAR, sitas no
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, Avenida General Norton de Matos, S/N, 4450-208
Matosinhos, com vista a atribuição de uma bolsa de investigação no âmbito do Projeto ValorMar
com a referência 24517 (10/SI/2016 - I&DT Empresarial - Programas Mobilizadores), cofinanciado
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo Fundo Social Europeu (FSE). Os
pontos de ordem dos trabalhos foram (i) a aceitação dos candidatos ao concurso tendo em
consideração os critérios definidos no edital publicado; (ii) a seriação dos candidatos; e (iii) selecção
para a realização da entrevista aos candidatos.

Foram recebidas as candidaturas de Ahsan Hameed, Catarina Cabanas, David Dinis, Fábio
Matos, Inês Pereira, Rafael Almeida, Ricardo Pires, Roberto Oliveira e Sandra Carvalho.

Após ter-se procedido à análise da documentação apresentada em cada candidatura, o Júri
excluiu um dos candidatos a concurso (Ahsan Hameed) por não cumprir o requisito obrigatório,
fluência em Português, contemplado no edital.

De seguida o Júri procedeu à avaliação do Curriculum Vitae e da Experiencia em investigação
dos candidatos admitidos a concurso, de acordo com os parâmetros definidos no Aviso, tendo
chegado aos resultados registados na seguinte tabela:
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Pontuação, com os respetivos fatores de ponderação, do CVs dos candidatos admitidos a concurso
Curriculum
Experiência na área de
Pontuação
Vitae
investigação X 0.3
(0.3 + 0.3)
X 0.3
Catarina Cabanas
3.80 x 0.3
5.00 x 0.3
2.64
Rafael Almeida

3.55 x 0.3

5.00 x 0.3

2.57

Ricardo Pires

3.60 x 0.3

4.67 x 0.3

2.48

David Dinis

3.40 x 0.3

2.27 x 0.3

1.70

Inês Pereira

3.30 x 0.3

2.10 x 0.3

1.62

Sandra Carvalho

2.90 x 0.3

1.67 x 0.3

1.37

Roberto Oliveira

2.75 x 0.3

1.67 x 0.3

1.33

Fábio Matos

3.25 x 0.3

0.77 x 0.3

1.21

Após ter procedido à avaliação, o Júri deliberou convocar os três candidatos melhor
classificados, Catarina Cabanas, Rafael Almeida e Ricardo Pires para uma entrevista de seleção, por
forma a avaliar as suas reais competências e em que medida se adequam as funções a exercer. Os
três candidatos foram contactados via e-mail para a marcação da entrevista.

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.

President of the jury:PhD Luísa MP Valente
Vogal: PhD Ana Nobre
Vogal: PhD Vânia Freitas
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RESEARCH GRANT (BI-MSc) (1 vacancy)
REF. ValorMar/BI-MSc/2017-065

Ata nº 3
No dia 9 de Fevereiro o júri composto pela Profª. Doutora Luísa Valente (presidente do júri), pela
Doutora Ana Nobre e pela Doutora Vânia Freitas, reuniu-se nas instalações do CIIMAR, sitas no
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, Avenida General Norton de Matos, S/N, 4450-208
Matosinhos, com vista a atribuição de uma bolsa de investigação no âmbito do Projeto ValorMar
com a referência 24517 (10/SI/2016 - I&DT Empresarial - Programas Mobilizadores), cofinanciado
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo Fundo Social Europeu (FSE). Os
pontos de ordem dos trabalhos foram (i) a realização da entrevista aos candidatos selecionados e (ii)
a elaboração das classificações e ordenamento dos candidatos.

Após a realização das entrevistas aos três candidatos melhor classificados, nas quais se procurou
esclarecer aspetos relacionados com conhecimentos específicos para a realização do plano de
trabalhos/projeto, motivação para as atividades previstas, capacidade de expressão e atitude, o Júri
procedeu à atribuição das classificações.

Seguidamente, o Júri concluiu a classificação final e correspondente ordenação dos candidatos
entrevistados, por aplicação da fórmula previamente estabelecida no Aviso tendo chegado aos
resultados registados na seguinte tabela:

Curriculum Vitae X 0.3 + Experiência
na área de investigação X 0.3

Entrevista X
0.4

Nota Final

Catarina Cabanas

2.64

3 x 0.4

3.84

Rafael Almeida

2.57

3 x 0.4

3.77

Ricardo Pires

2.48

3 x 0.4

3.68
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Assim, tendo em conta as pontuações atribuídas, os candidatos foram ordenados do seguinte
modo:
1º- Catarina Cabanas
2º- Rafael Almeida
3º- Ricardo Pires

Assim, o Júri deliberou por unanimidade que, no caso de se verificar que nenhum
concorrente deduz qualquer objeção no prazo legal, a presente deliberação se converterá em
definitiva, sendo automaticamente proposto a candidata Catarina Cabanas 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.

President of the jury:PhD Luísa MP Valente
Vogal: PhD Ana Nobre
Vogal: PhD Vânia Freitas

