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Ata Nº 2 

Referência: SEAFOODTOMORROW/BPD/2018-002 

Ao dia sete de março de dois mil e dezoito, pelas quinze horas, reuniram todos os elementos 
efetivos do júri, constituído por um Presidente: Maria Leonor Nunes e dois vogais Amparo 
Gonçalves e António Marques para definir as ponderações dos critérios de avaliação 
expressos no aviso de abertura do concurso para atribuição de uma Bolsa Post Doc, no 
contexto do projeto INOVATION ACTION nº 773400 SEAFOOFTOMORROW, financiado pela UE, no 

âmbito do programa H2020. 
A ordem de trabalhos foi a seguinte: (i) aceitação/exclusão dos candidatos ao concurso 
tendo em consideração os critérios definidos no edital publicado; (ii) classificação e 
ordenação dos candidatos aceites e (iii) marcação da entrevista aos candidatos selecionados 
para passar à segunda fase.  
 
I. No âmbito deste edital foram recebidas as seguintes candidaturas:  
 

Nome 

1. Ana Nascimento  
2. Emílio Salas Leiton 
3. Helena Isabel Oliveira 
4. Mónica Giacometti Mai 
5. Rodrigo Ferreira de Carvalho 

 
II. Procedeu-se à análise da documentação apresentada por cada um dos candidatos, tendo 

sido excluídos: Ana Nascimento, Emílio Salas Leiton, Mónica Giacometti Mai e Rodrigo 
Ferreira de Carvalho pelo facto de não terem comprovado investigação na área da 
ciência e tecnologia alimentar e qualidade, nutrição e segurança alimentar conforme 
indicado no edital publicado. 

 
III. Procedeu-se à classificação da candidata aceite de acordo com os critérios de avaliação 

indicados no edital publicado e pela aplicação da respetiva ponderação definida na ata n 
º1. 

 

Nome A B CF 

Helena Isabel Oliveira 14 17 15,8 

 
Assim, o júri decidiu por unanimidade aceitar a candidata Helena Isabel Oliveira para a 
presente bolsa, ficando esta dispensada de entrevista. 

 
IV. Esta decisão será comunicada aos candidatos, sendo-lhes concedido o prazo de dez dias 

úteis para consultarem o processo e alegarem por escrito o que tiverem por 
conveniente. 
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V. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata, 
que foi lida e assinada por todos os presentes. 

 

 
Presidente do Júri 

Maria Leonor Nunes 

 
 

Vogal  
Amparo Gonçalves 

 

Vogal 
António Marques 

 

 


