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Research Grant (BI) (1 vacancy) 

Reference: PTDC/AGR-FOR/1627/2014-BI-2017-007 

Ata nº 3 

No dia 19 de Junho de 2017 o júri composto pela Doutora Elsa Froufe (presidente do júri), pelo 

Doutor Miguel Fonseca e pelo Doutor Francisco Arenas, reuniu-se nas instalações do CIIMAR, 

com vista à realização de entrevistas para a vaga de contratação de um bolseiro de 

investigação (BI) no âmbito do “FRESHCO: Multiple implications of invasive species on 

Freshwater Mussel decline and coextinction processes (PTDC/AGRFOR/1627/2014)”, 

financiado pela FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia.  

 

Foram entrevistados os candidatos André Santos e Maria João Peixoto. A candidata Mariana 

Hinzmann não compareceu à entrevista. Durante a entrevista, ambos os candidatos 

entrevistados revelaram fortes habilidades e aptidões para executar o plano de trabalho 

proposto, em linha com a qualidade dos CV apresentados, tendo ambos obtido a nota máxima 

na componente da entrevista. Assim, com as pontuações atribuídas, da mais elevada para a 

menos elevada, os candidatos foram ordenados, por ordem decrescente das pontuações 

obtidas, do seguinte modo: 

 

 

CV 70% entrevista 30% FINAL (0-20) 

    André Santos 10.64 6 16.64 

Maria João Peixoto 8.96 6 14.96 

Mariana Hinzmann 12.18 não compareceu 12.18 

     

Assim, o júri deliberou por unanimidade que, no caso de se verificar que nenhum 

concorrente deduz qualquer objecção no prazo legal, a presente deliberação se converterá em 

definitiva, sendo automaticamente proposta o candidato André Santos para o lugar a concurso 

sem necessidade de nova reunião do júri. 
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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 juri : Elsa Froufe 

 

 

Vogal: Miguel Fonseca 

 

 

Vogal: Francisco Arenas 

 


