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Referência de Bolsa: ZEBRALGRE/BI-Lic/2018-013 

 

Ata nº 2 

 

No dia 23 de Abril de 2018, pelas 11 horas, reuniu-se nas instalações do CIIMAR – Centro 

Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, o júri do Concurso Refª ZEBRALGRE/BI-Lic/2018-

013, para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) para Licenciado do projeto ZEBRALGRE – “Do 

peixe-zebra à corvina: o uso de macro- e microalgas como alimentos funcionais” a desenvolver no 

CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental), com a referência PTDC/CVT-

WEL/5207/2014 – POCI-01-0145-FEDER-016797, financiado pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT) e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 

COMPETE 2020-Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), constituído pela 

Professora Doutora Isabel Sousa Pinto (Presidente do júri) e pelas Doutoras Ana Catarina Guedes (1ª 

Vogal) e Isabel Azevedo (2ª Vogal), para a aceitação e seriação dos candidatos.  

 

Para aceitação dos candidatos ao concurso foram considerados os seguintes requisitos, de acordo com 

o edital do concurso: 

1. Licenciatura nas áreas de Microbiologia, Biologia ou áreas afins;  

2. Experiência mínima de 3 anos em biotecnologia microalgal; nomeadamente produção de 

microalgas, rastreio de bioatividades dos metabolitos produzidos pelas microalgas, e de técnicas de 

extração líquido/líquido e sólido/líquido; 

3. Fluência em inglês, escrito e falado. 

 

Foram excluídos do concurso, por não terem enviado as candidaturas por correio convencional, de 

acordo com o ponto 11 do Edital, os seguintes candidatos: Sandra Pereira, Inês Marujo, Dário Mendes, 

Susana Coelho, Diogo Aguiar, Helena Machado e Sóraia Vieira. 
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Candidatos admitidos: 

1 Diogo Peixoto 

2 Fernando Pagels 

3 Uirá Oliveira 

 

Para a seriação dos candidatos foram aplicados os seguintes métodos de seleção: 

1. Experiência na área (até 1 ano de experiência, 5 pontos; mais de 1 ano de experiência, 10 

pontos)  

2. Artigos publicados na área (por cada artigo 1 ponto, até ao máximo de 10 pontos)  

 

Da aplicação dos métodos de avaliação foi elaborada a lista de seriação provisória apresentada na 

tabela, da qual será dada comunicação por escrito e que passará a definitiva no caso de não haver 

contestação, nos termos da lei. 

 

 
Nome 

Experiência 

na área 

Artigos 

publicados 

na área 

TOTAL 

50% 50% 
 

1 Fernando Pagels 10 2,5 12,5 

2 Uirá Oliveira 3 1,75 4,75 

3 Diogo Peixoto 2 0 2 

 

Foi decidido por unanimidade a não necessidade de se proceder a entrevistas presenciais aos melhores 

classificados. 

De acordo com as classificações obtidas, é selecionado para a atribuição da bolsa do concurso acima 

mencionado, o candidato Fernando Pagels. 

 

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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Prof. Doutora Isabel Sousa Pinto 

 

 

Doutora Ana Catarina Guedes 

 

 

Doutora Isabel Azevedo 
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