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RESEARCH GRANT (BPD) (1 vacancy) 

 
Ref.  CORAL/BPD/2017-052 

 

Ata nº 2 

No dia 22 de Novembro de 2017 o júri composto pelo Doutor Filipe Castro 

(presidente do júri), pelo Doutor Miguel Santos e pelo Doutor Agostinho Antunes, reuniu-se 

nas instalações do CIIMAR, com vista a atribuição de uma vaga para Investigador Auxiliar 

no âmbito do NORTE-01-0145- FEDER-000036, com a referência CORAL - Sustainable 

Ocean Exploitation: Tools and Sensors, na instituição de I&D CIIMAR, suportado pelo 

Programa Operacional Regional do Norte (NORTE2020), através do FEDER. O ponto 

único da ordem de trabalhos foi a aceitação e seriação dos candidatos ao concurso tendo 

em consideração os critérios definidos no respetivo edital. 

 

Foram recebidas as seguintes candidaturas: 

Hugo Ribeiro 

Raquel Ruivo 

Ruth Pinto 

 

De acordo com os métodos de seleção os candidatos obtiveram a seguinte pontuação: 

 

Nome  CV (60%) Exp. Proj. (40%) Pontuação Final 

Hugo Ribeiro 50    30 80 

Raquel Ruivo 55 35 90 

Ruth Pinto 40 30 70 

 

 

O júri entendeu dispensar a entrevista, tendo os candidatos ficado ordenados da seguinte 

forma:   
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Assim, o júri 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 a candidata Raquel Ruivo para o lugar a 

concurso sem necessidade de nova reunião do júri. 

 

Esgotada a ordem de trabalhos, procedeu-se ao encerramento da reunião, da qual 

se redigiu a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os membros 

do júri. 

 

 

Presidente do Júri: Doutor Filipe Castro 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Vogal: Doutor Miguel Santos  

 

 

_______________________________________ 

Vogal: Doutor Agostinho Antunes  

1.º Raquel Ruivo 

2.º Hugo Ribeiro   

3.º Ruth Pinto   


