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RESEARCH GRANT (BI) (1 vacancy)---------------------------------------------- 

REF. PlasticGlobal/BI-MSc/2017-043-------------------------------------------- 

Ata nº 2------------------------------------------------------------------------------ 

 

No dia 27 de Novembro de 2017, pelas 18 horas, teve lugar no CIIMAR reunião do 

concurso de atribuição de uma Bolsa de Mestre com a referência PlasticGlobal/BI-

MSc/2017-043. Todos os elementos do júri estiveram presentes na reunião. O júri foi 

constituído pela Prof. Doutora Lúcia Maria das Candeias Guilhermino (presidente do júri), 

pela Prof. Doutora Maria da Natividade Ribeiro Vieira (vogal) e pelo Prof. Doutor António 

Paulo Alves Ferreira de Carvalho (vogal).------------------------------.-----------------------

--------------------- 

O único ponto de ordem dos trabalhos foi a aceitação e seriação dos candidatos ao 

concurso tendo em consideração os critérios definidos no edital publicado.-----------------

-- 

Apresentaram-se a concurso 5 candidatos. Os candidatos a seguir indicados foram 

excluídos do concurso por não cumprirem todos os requisitos de admissibilidade 

indicados no edital, nomeadamente envio de candidatura dentro do prazo indicado e não 

envio de candidatura em papel: Cindy Dias, Lia Henriques, Malihe Gorgich, Sara Abreu.--

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por cumprir os requisitos de admissibilidade estipulados no edital foi admitido a concurso 

o candidato a seguir indicado: Diogo Peixoto.-------------------------------- 

De acordo com os critérios de seleção em edital o candidato foi seriado por unanimidade 

da seguinte forma:--------------------------------------------------------- 

 

Candidato Avaliação de 

Curriculum vitae (%) 

Experiência no 

tema (%) 

Total (%) 

Diogo Peixoto 51 33 84 

 
Em virtude de só ter ficado um candidato para seriar, 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  
Diogo Peixoto  para a bolsa de Mestre sem necessidade de nova reunião do júri. 
 

 

Presidente do júri: Prof. Doutora Lúcia Maria das Candeias Guilhermino 

 

 

 

Vogal: Prof. Doutora Maria da Natividade Ribeiro Vieira  

 

 

 

Vogal: Prof. Doutor António Paulo Alves Ferreira de Carvalho  

 

 


