CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Ata da Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas
------------ Aos seis dias do mês de janeiro 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 9 de novembro de dois mil e vinte, foi publicitado de acordo com as regras
vigentes na Universidade de Aveiro.
------------Apresentou-se a concurso um candidato. -----------------------------------------------------------------------------------Após a análise individual do processo de candidatura, o júri aplicou os métodos de seleção de
acordo com o anúncio, nomeadamente:
(i)

classificação ponderada do mestrado (50%);

(ii) curriculum vitae científico (20%);
(iii) experiência comprovada na síntese e caracterização de líquidos iónicos suportados para
remoção de citostáticos (30%);
(iv) se o júri considerar indispensável, serão realizadas entrevistas com os 3 melhores candidatos
(com os critérios anteriores correspondendo a 70% e a entrevista a 30%).
Com base nos critérios de seleção enunciados em cima e no anúncio público de abertura do concurso e
na valorização dos mesmos, ordenaram-se os candidatos elegíveis da seguinte forma:
1º - Rafael Neves Francisco (90%).
-------------Assim, atendendo a que o candidato Rafael Neves Francisco cumpre os requisitos de
admissão e apresenta o perfil requerido, o Júri decidiu selecioná-lo e propor a sua contratação na
categoria a que se candidatou.
-------------Concluída a reunião, elaborou-se esta ata que, depois de lida, foi assinada pelos membros do
Júri.
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Anexo I
Tabela com pontuações segundo os critérios indicados no anúncio:
Nome do candidato

Rafael Neves
Francisco

Classificação
ponderada do
mestrado (50%)

Curriculum vitae
científico (20%)

Experiência comprovada (30%)

Final
(%)

50

10

30

90

