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Referência de Bolsa: CIIMAR/BGCT/2018-012

Ata nº 2
No dia 02 de Maio de 2018, pelas 16 horas, reuniu-se nas instalações do CIIMAR – Centro
Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, o júri do Concurso Refª CIIMAR/BGCT/2018-012,
para atribuição de 1 Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia para o Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental – CIIMAR, da Universidade do Porto, no âmbito do Projeto
CETUS/OBSERVA.PT, financiado pelo CIIMAR, constituído pela Professora Doutora Isabel Sousa Pinto
(Presidente do júri), pelo Doutor Marcos Rubal García (1ª Vogal) e pela Doutora Isabel Azevedo (2ª
Vogal), para a aceitação e seriação dos candidatos.
Para aceitação dos candidatos ao concurso foram considerados os seguintes requisitos, de acordo com
o edital do concurso:
- A bolsa destina-se a titular do grau de licenciatura na área das ciências biológicas, ciências do
ambiente ou áreas afins;
- Experiência comprovada de trabalho na monitorização e investigação de cetáceos (mínimo 6 anos);
- Experiência comprovada na área de educação ambiental (mínimo 6 anos);
- Experiência comprovada na gestão e formação de equipas de voluntários na monitorização de
cetáceos e atividades de educação ambiental.
Foram excluídos do concurso, por não terem enviado as candidaturas por correio convencional, de
acordo com o ponto 11 do Edital, os seguintes candidatos: Dário Mendes e Helena Machado.

Candidatos admitidos:
1

Ágatha Gil

2

Rute Costa

Para a seriação dos candidatos foram aplicados os seguintes métodos de seleção, constantes do ponto
8 do edital do concurso:
─ (40%) Experiência de trabalho na monitorização e investigação de cetáceos (mínimo 6 anos) e
organização de logísticas para campanhas no mar
─ (40%) Experiência de trabalho (mínimo 6 anos) em gestão de projetos de educação ambiental
voltados para sensibilização ambiental, preferencialmente com a temática da conservação marinha
─ (10%) Experiência na produção de material didático e realização de atividades educativas com alunos
e professores
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─ (10%) Experiência em formação e coordenação de estagiários/voluntários para monitorização
marinha.
Da aplicação dos métodos de avaliação foi elaborada a lista de seriação provisória apresentada na
tabela, da qual será dada comunicação por escrito e que passará a definitiva no caso de não haver
contestação, nos termos da lei.

Nome

Experiência de
trabalho na
monitorização e
investigação de
cetáceos (mínimo 6
anos) e organização de
logísticas para
campanhas no mar
(40%)

Experiência de trabalho
(mínimo 6 anos) em
gestão de projetos de
educação ambiental
voltados para
sensibilização ambiental,
preferencialmente com a
temática da conservação
marinha (40%)

Experiência na
produção de
material didático
e realização de
atividades
educativas com
alunos e
professores (10%)

Experiência
em formação
e coordenação
de
estagiários/vol
untários para
monitorização
marinha (10%)

Ágatha Gil

15

15

18

16

15.4

Rute Costa

10

5

0

0

6

TOTAL

Foi decidido por unanimidade a não necessidade de se proceder a entrevistas presenciais aos melhores
classificados.
De acordo com as classificações obtidas, é selecionada para a atribuição da bolsa do concurso acima
mencionado a candidata Ágatha Gil.
Sem outro ponto na ordem de trabalhos, procedeu-se ao encerramento da reunião, da qual se redigiu a
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos elementos do Júri.

Prof. Doutora Isabel Sousa Pinto

Doutor Marcos Rubal García

Doutora Isabel Azevedo

