CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Ata da Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas
------------ Aos dezasseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, reuniu por videoconferência o Júri
para avaliação das candidaturas apresentadas ao concurso para atribuição de bolsa de Investigação no
âmbito do projeto IonCytDevice - POCI-01-0145-FEDER-031106, com o apoio financeiro da Fundação para
a Ciência e Tecnologia, através dos fundos nacionais e, quando aplicável, cofinanciado pelo FEDER, no
âmbito do novo acordo de parceria PT2020, composto por Dra. Mara Guadalupe Freire Martins
(presidente), Dra. Ana Catarina Sousa (vogal) e Dra. Isabel Lopes (vogal). O anúncio público relativo à bolsa
em análise, com data de 17 de março de dois mil e vinte, foi publicitado de acordo com as regras vigentes
na Universidade de Aveiro.
------------Apresentaram-se a concurso dois candidatos. -----------------------------------------------------------------------------Após a análise individual dos processos de candidatura, o júri aplicou os métodos de seleção de
acordo com o anúncio, tendo sido os candidatos ordenados da seguinte forma:
1.º Bruna Ariana Ribeiro Monteiro -………………………………….................................................……………….(80%).
------------ Foi excluído do concurso o seguinte candidato pela razão a seguir elencada:
1.º Carlos Manuel Rodrigues de Almeida.------------------------------------------------------------------------------------Não cumpre os requisitos de admissão, nomeadamente não possuir média ≥ 17 valores no Mestrado. ---Nos termos do previsto pelo CPA e pelo nº 2 do art. 18º do Regulamento de Bolsas de Investigação da
FCT, I. P., o júri deliberou proceder à audiência prévia dos candidatos constantes desta lista, sob a forma
escrita, sendo fixado para tal efeito o prazo de 10 dias úteis. O júri deliberou ainda que, no final do prazo
fixado para audiência dos interessados e, no caso de ausência de qualquer resposta dos mesmos, a lista
de seriação de candidatos se converterá em definitiva. ----------------------------------------------------------------------------- Assim, atendendo a que o candidato Bruna Ariana Ribeiro Monteiro apresenta o perfil
requerido, o Júri decidiu selecioná-lo e propor a sua contratação para o tipo de bolsa a que se candidatou.------------ Concluída a reunião, elaborou-se esta ata que, depois de lida, foi assinada pelos três membros
do Júri. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aveiro, 16 de abril de 2021
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Anexo I
Tabela com pontuações segundo os critérios indicados no anúncio:
Nome do candidato

Bruna Ariana Ribeiro
Monteiro

Classificação
ponderada do
mestrado (50%)

Curriculum vitae
científico (20%)

Experiência comprovada (30%)

Final
(%)

50

10

20

80

