RESEARCH GRANT (BI) (1 vacancy)
Reference: ROSM/BI-MSc/2017-062

Ata nº 2
No dia doze de Fevereiro de dois mil e dezoito, o júri composto pela Doutora Ana Paula Mucha
(presidente do juri), pela Doutora Maria de Fátima Carvalho e pela Doutora Catarina Magalhães,
reuniu-se nas instalações do CIIMAR, com vista a atribuição de uma bolsa de investigação no âmbito
do projecto ROSM - Sistema robótico de mitigação de derrame de crude- projeto nº 024055, refª
NORTE-01-0145-FEDER-024055 - AAC nº 02/SAICT/2016, financiado pelo Programa Operacional
Regional do Norte através dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) no âmbito do
sistema de apoio à investigação científica e tecnológica - projetos de investigação cientifica e
desenvolvimento tecnológico (IC&DT).
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.
Foram recebidas as candidaturas de Joana Moreira, Ahsan Hameed e Cátia Castro, das quais apenas a
última foi aceite a concurso. As candidaturas de Ahsan Hameed e Joana Moreira foram excluídas pelo
facto de não preencherem todos os requisitos de admissão, nomeadamente não possuirem
experiência em biologia molecular e em microscopia confocal e de fluorescência.
Procedeu-se à classificação do candidato admitido a concurso, de acordo com os critérios
especificados no edital.

Pontuação final, com os respectivos factores de ponderação
(cada parâmetro pontuado de 1 a 5)
Classificação
académica
científica

Experiência na área de Total
e investigação
X 0,5

X 0,5
Cátia Castro

0,5 x 3,4

0,5 x 3,0

3,2

Face aos resultados finais, o júri decidiu por unanimidade considerar a candidata Cátia Castro como
selecionada para a presente bolsa.
Por fim, o júri deliberou notificar os interessados para o endereço eletrónico indicado na
candidatura, do projeto de classificação final, com a indicação do prazo estabelecido para efeitos de
audiência prévia, nos termos do artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo

(CPA), e estipulou que as deliberações constantes da presente ata tornar-se-ão definitivas na
ausência de qualquer pronúncia dentro do prazo legal.
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.
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