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CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
ACTA DE SERIAÇÃO E SELECÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
 

Ao dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e onze, pelas dez horas, reuniram nas 

instalações do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, Nuno Miguel 

Dias Cerca, Mariana Contente Rangel Henriques e Ana Filipa Frutuoso Mendes 

Henriques para análise das candidaturas apresentadas no concurso em referência e para 

atribuição de uma Bolsa de Iniciação Científica no âmbito da execução do Projecto “FCT 

PTDC/BIA-MIC/098228/2008” financiado por fundos nacionais através da 

FCT/MCTES (PIDDAC) e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) através do COMPETE (FCOMP-01-0124-FEDER-008991). 

 

No prazo de concurso, foram apresentados os seguintes processos de candidatura: 

Joana Isabel Reis Castro; 

 

Foi aplicada a seguinte fórmula de avaliação: (A) Currículo académico 30% (atribuição 

de 1,5 até 4,5 pontos, de acordo com o guião de avaliação para o concurso de bolsas 

individuais de 2011 da FCT, tal como descrito na tabela seguinte, sendo que, caso o grau 

não esteja dentro da área científica indicada no edital, é subtraído 1 valor à classificação 

base. Sendo que os alunos ainda não concluíram o curso, será utilizada a média actual de 

cada aluno. Em casos em que a média não veja indicada no currículo submetido será 

considerada a pontuação mínima). 

 

 

 

 

 

 

(B) Experiência laboratorial 30% (B1. participação em projectos de investigação 0,20 

pontos por ano de bolsa ou 0,3 pontos por ano de bolsa em projecto dentro da área 

científica do edital, até um máximo de 0,4 pontos; B2. apresentação de trabalhos 

científicos em congressos: 0,1 pontos por abstracts ou 0,2 pontos por abstract desde que o 

trabalho seja dentro da área científica do concurso, até máximo de 0,2 pontos; B3. outro 

tipo de experiência laboratorial relevante para a área da candidatura: 0,1 pontos por 

semestre, até ao máximo de 0,4 pontos) 

(C) Entrevista 40% (5 pontos distribuídos pelos seguintes critérios: conhecimento 

específico da área de investigação, motivação para o projecto, potencial para seguir 

doutoramento, prestação durante a entrevista).  

 

Mestrado 
Integrado  

Licenciatura + 
Mestrado  

Classificação 
base  

≥ 17 > 16 + ≥ 17 4,5  
16  16 + ≥ 16  4,0  
15  15 + ≥ 15  3,5  
14  14 + ≥ 14  2,5  
< 14  <14 + < 14  1,5  



Sendo que só se apresentou um candidato à bolsa, não foi necessário proceder à 

entrevista, tendo sido atribuído 0 valores no critério C.  

 

O júri procedeu à ponderação de todos os parâmetros de avaliação para classificação dos 

candidatos, resultando na seguinte seriação dos candidatos:  

 

Seriação Candidato 
A  

30% -
max:4.5 

B 
30% -
max: 1 

C 
40% -
max: 5 

Total 
(máximo:100) 

1º Joana Isabel Reis Castro 3,5 0,1 0 26,3 

 

Deliberou-se, nesta fase, selecionar a candidata Joana Isabel Reis Castro para atribuição 

de Bolsa de Iniciação Científica. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, dela se tendo lavrado a 

presente acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes. 

 

Braga, 22 de Dezembro de 2011 

O Júri de Selecção, 

 

_____________________________________________ 

Nuno Miguel Dias Cerca, 

Investigador Auxiliar na Universidade do Minho 

 

_____________________________________________ 

Mariana Contente Rangel Henriques,  

Professor Auxiliar na Universidade do Minho 

 

____________________________ 

Ana Filipa Frutuoso Mendes Henriques, 

Investigadora doutorada na Universidade do Minho 


