ATA nº3
Bolsa de Investigação (BI-Licenciado) (1 vaga)
Referência de Bolsa: OMARE/BI-LIC/2017-054

No dia onze de janeiro de dois mil e dezoito, pelas quinze horas, teve lugar no CIIMAR a terceira reunião
para avaliação final das candidaturas submetidas ao concurso de bolsa de Mestre com a referência
OMARE/BI-MESTRE/2017-041, após entrevista aos três primeiros candidatos. Todos os elementos do
júri estiveram presentes na reunião. O júri foi constituído pela presidente Doutor Francisco Arenas e
os vogais Doutora Sandra Ramos e Doutora Ana Paula Mucha e reuniu-se para efeitos da seriação final
dos candidatos do supracitado concurso, de acordo com os critérios previstos no edital, tendo
resultado a seguinte tabela (candidatos enumerados por ordem decrescente de classificação final):

Candidato
Sabrina Rodrigues
Hugo Meyer
Cristiano Gante

Critério i) Critério ii) Critério iii) Entrevista Pontuação
4.00
3.50
5.00
5.00
5.55
4.00
3.50
5.00
4.50
5.40
3.75
4.00
5.00
4.00
5.28

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 o candidato Sabrina Rodrigues 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.

Porto, 11 de janeiro de 2018
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