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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA MESTRE (BI- Mestre) (1 vaga) 

Refª do concurso: EPHEMARE_JPIOCEANS_0004-2015_BI Mestre_2017_027 

Comunicação de Resultados 

Foram recebidas as candidaturas dos(as) seguintes candidatos(as): Alexandre Pacheco Lopes, Andreia 
Filipa da Costa Mesquita, Franciele Pereira Camacho, Isabel Filipa Martins Ferreira, Mariana Filipa Breda 
Mamede Cruz, Monica Fabra, Sana Meftah. As candidaturas das candidatas Isabel Filipa Martins Ferreira 
e Sana Meftah não foram admitidas a concurso por não satisfazerem os requisitos de admissão, 
nomeadamente o critério 3. As restantes candidaturas foram admitidas a concurso. As candidaturas foram 
avaliadas, pontuadas e seriadas de acordo com os métodos de seleção constantes do Edital do concurso, 
tendo-se chegado aos resultados indicados na Tabela:--------------------------------------------------------------------- 
 
 Critérios e ponderações 

 
  

Candidato(a) 1.Avaliação 
curricular 
(20/100) 

2. Experiência 
comprovada de 
trabalho de 
investigação em 
Ecotoxicologia 
aquática igual 
ou superior a 6 
meses (10/100) 

3. Experiência 
comprovada de 
trabalho nos pontos 
indicados no Edital 
no âmbito do critério 
3 (65/100) 

4. Carta de 
motivação  
(5/100) 

Pontuação total 
(pontuação obtida em 
1 + pontuação obtida 

em 2 + pontuação 
obtida em 3 + 

pontuação obtida em 
4 

Seriação 

Alexandre Lopes 15.9 10 35 5 65.9 1 

Andreia Mesquita 18.1 10 10 2.5 40.6 3 

Franciele Camacho 20 10 0 5 35.0 4 

Mariana Cruz 15.9 10 10 5 40.9 2 

Monica Fabra 17.0 5 0 5 27.0 5 

Assim, tendo em conta as pontuações atribuídas, da mais elevada para a menos elevada, os candidatos 
foram ordenados, por ordem decrescente das pontuações obtidas, do seguinte modo:----------------------------  
1º - Alexandre Lopes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2º - Mariana Cruz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3º - Andreia Mesquita ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4º - Franciele Camacho -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5º - Monica Fabra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em virtude desta ordenação e da diferença entre o candidato ordenado em primeiro lugar e a candidata 
ordenada em segundo lugar, o júri considerou não haver necessidade de recurso a entrevista e 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 o candidato 
Alexandre Lopes para a Bolsa de Investigação a concurso sem necessidade de nova reunião do júri.-------- 

 

Presidente do Júri: Prof. Doutora Lúcia Guilhermino 


