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Acta da reunião nº 1  
 
 
Do Júri do concurso documental para contratação de um Bolseiro de Pós-
Doutoramento (BPD) inserido no projecto intitulado “Interações moleculares 
entre células de biofilmes de Staphylococcus epidermidis e o sistema imunitário 
de murganhos”, com a Ref. FCT PTDC/BIA-MIC/113450/2009 (FCOMP-01-
0124-FEDER-014309), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES 
(PIDDAC) e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) através do COMPETE – Programa Operacional Factores de 
Competitividade (POFC). 
 

No dia 13 de Janeiro de 2012 reuniu no ICBAS o Júri do Concurso em 
epígrafe, constituído pelo Professor Doutor Manuel Vilanova, Professor 
Associado do ICBAS, pelo Doutor Nuno Cerca, Investigador Auxiliar da 
Universidade do Minho e pela Professora Doutora Paula Ferreira da Silva, 
Professora Associada do ICBAS, da Universidade do Porto, tendo como ordem 
de trabalhos elaborar o edital para a abertura do concurso, a publicitar no portal 
"eracareers" explicitando os critérios de admissibilidade e selecção de 
candidatos. 

 
Foram estabelecidos os requisitos de admissão seguintes: 
 

 "Podem candidatar-se Doutores em Imunologia, Microbiologia, Biologia 
Molecular, ou em áreas afins. Os candidatos terão obrigatoriamente que enviar 
um Curriculum Vitae no formato da FCT (http://www.fct.mctes.pt/fctsig/) em que 
os artigos originais publicados nos últimos 5 anos deverão vir indicados com o 
factor de impacto da revista em que foram publicados. Serão excluídos os 
candidatos que não cumpram este requisito. São condições preferenciais 
possuir experiência, demonstrada em publicações, em qualquer das matérias 
relacionadas com as tarefas constantes do plano de trabalhos ". 

 
Os métodos de selecção foram os seguintes: 
 
"Numa primeira etapa, o currículo será avaliado tendo em conta a 

produção científica original em revistas indexadas ISI/Scopus (item 1) assim 
como outros outputs científicos ou experiência relevante (item 2). Os melhores 
candidatos nesta primeira fase de avaliação serão convocados para uma 
entrevista presencial ou por videoconferência (item 3). A cada item será  
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atribuída uma pontuação máxima de 20 valores e terão um peso relativo de 
40%, 20% e 40%, respetivamente. Os candidatos excluídos da entrevista terão 0 
pontos nesta componente de avaliação". 

 
 Foi elaborado o edital para publicitação e nada mais havendo a tratar 
deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente acta constituída 
por duas páginas e que é assinada pelos 3 membros do Júri. 
 
 
Porto, ICBAS, 13/01/2012 
 
    O Júri 
 
 
 
 
Manuel Vilanova         Nuno Cerca  Paula Ferreira da Silva    
  Presidente                    Vogal  efectivo                 Vogal efectivo 
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Acta da reunião nº 2  
 
 
Do Júri do concurso documental para contratação de um Bolseiro de Pós-
Doutoramento (BPD), inserido no projecto intitulado “Interações moleculares 
entre células de biofilmes de Staphylococcus epidermidis e o sistema imunitário 
de murganhos”, com a Ref. FCT PTDC/BIA-MIC/113450/2009 (FCOMP-01-
0124-FEDER-014309), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES 
(PIDDAC) e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) através do COMPETE – Programa Operacional Factores de 
Competitividade (POFC). 
 

No dia 12 de Março de 2012 reuniu no ICBAS o Júri do Concurso em 
epígrafe, constituído pelo Professor Doutor Manuel Vilanova, Professor 
Associado do ICBAS, pelo Doutor Nuno Cerca, Investigador Auxiliar da 
Universidade do Minho e pela Professora Doutora Paula Ferreira da Silva, 
Professora Associada do ICBAS, da Universidade do Porto, tendo como ordem 
de trabalhos proceder à análise das candidaturas recebidas.  

 
Foram recebidas quatro candidaturas, respectivamente de Idalina Goreti 

Maia Machado, Begoña Pérez Cabezas, Joana Sofia Vaz Mendes Teodósio e 
Fernanda Isabel Antunes Gomes.  

 
Foi decidido excluir a candidatura de Joana Sofia Vaz Mendes Teodósio 

por não ter ainda submetido a tese de doutoramento, não satisfazendo assim as 
condições de elegibilidade. Procedeu-se então à análise quantitativa do CV das 
restantes candidatas.  

Para a determinação da classificação no parâmetro “publicações” (item 
1), foi considerada a seguinte fórmula: para cada artigo científico publicado em 
revistas internacionais com revisão por pares, em que a candidata era primeira 
autora, foi considerado o valor do fator de impacto dessa publicação; nos casos 
de co-autoria, o fator de impacto foi divido pelo número total de autores da 
publicação. A classificação das candidatas foi normalizada pela maior 
classificação conseguida, à qual se atribuiram 20 valores. 

Para a determinação da experiência laboratorial nas áreas científicas a 
concurso (item 2), foram atribuídos até 8 valores para experiência comprovada 
em técnicas de transcriptómica, até 8 valores para experiência comprovada em 
técnicas de imunologia, até 2 valores em participações em congressos 
internacionais, e até 2 valores para outro tipo de experiência. Não se considerou 
a participação em cursos como experiência laboratorial comprovada. 
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As candidatas que obtiveram as duas melhores classificações foram convocadas 
para entrevista, a realizar no dia 16 de Março de 2012, no Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar, sendo que foi atribuído 0 (zero) valores nesse 
parâmetro (item 3) à restante candidata.  

 
 Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi 
lavrada a presente acta, que é assinada pelos 3 membros do Júri. 
 
Porto, ICBAS, 12/03/2012 
 
    O Júri 
 
 
 
Manuel Vilanova          Nuno Cerca  Paula Ferreira da Silva    
  Presidente                    Vogal  efectivo                 Vogal efectivo 
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Acta da reunião nº 3  
 
 
Do Júri do concurso documental para contratação de um Bolseiro de Pós-
Doutoramento (BPD), inserido no projecto intitulado “Interações moleculares 
entre células de biofilmes de Staphylococcus epidermidis e o sistema imunitário 
de murganhos”, com a Ref. FCT PTDC/BIA-MIC/113450/2009 (FCOMP-01-
0124-FEDER-014309), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES 
(PIDDAC) e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) através do COMPETE – Programa Operacional Factores de 
Competitividade (POFC). 
 

No dia 16 de Março de 2012, pelas onze horas, reuniu na "Sala de 
Reuniões do Departamento de Imuno-Fisiologia e Farmacologia" do ICBAS, o 
Júri do Concurso em epígrafe, constituído pelo Professor Doutor Manuel 
Vilanova, Professor Associado do ICBAS, pelo Doutor Nuno Cerca, Investigador 
Auxiliar da Universidade do Minho e pela Professora Doutora Paula Ferreira da 
Silva, Professora Associada do ICBAS, da Universidade do Porto, tendo como 
ordem de trabalhos proceder às entrevistas às duas candidatas convocadas 
para o efeito e posterior seriação dos candidatos a concurso. 

 
As duas candidatas convocados compareceram e foram entrevistadas.  
 
Findas as entrevistas, e na estrita observância dos termos do edital de 

abertura do concurso, o Júri decidiu por unanimidade basear a sua análise nos 
seguintes itens: 

 
1- Avaliação curricular: 
Publicações em revistas internacionais indexadas (ISI/SCOPUS) (20 
valores) 
 
2- Experiência comprovada em actividades de investigação científica 
com interesse para o projecto: 
  
a) Experiência comprovada em técnicas de transcriptómica (8 valores) 
b) Experiência comprovada em técnicas imunológicas (8 valores) 
c) Participação em congressos internacionais (2 valores) 
d) Outros tipos de experiência (2 valores) 
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3 - Entrevista: 
a) Clareza na exposição oral e organização do raciocínio (5 valores) 
b) Demonstração de conhecimentos científicos (5 valores) 
c) Motivação demonstrada (5 valores) 
d) Percepção da dificuldade de execução do plano de trabalhos e 
perspectivas futuras (5 valores) 
 

Atendendo aos critérios acima discriminados, o Júri atribuiu as seguintes 
classificações: 
 
 Begoña Pérez Cabezas - 17,6 valores 
 Fernanda Isabel Antunes Gomes - 14,9 valores 
 Idalina Goreti Maia Machado - 5,5 valores 
 
É anexa a esta acta a grelha das classificações atribuídas em cada um dos itens 
avaliados e cálculo da classificação final para cada um dos candidatos. 
 
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada 
a presente acta constituída por duas páginas e que é assinada pelos 3 membros 
do Júri. 
 
 
Porto, ICBAS, 16/03/2012 
 
    O Júri, 
 
 
 
 
Manuel Vilanova         Nuno Cerca  Paula Ferreira da Silva    
  Presidente                    Vogal  efectivo                 Vogal efectivo 



Seriação Candidato (A) (B) (C ) Total

1º Begoña Cabezas 20,00 16,00 16,00 17,6

2º Fernanda Gomes 16,78 9,00 16,00 14,9

3º Idalina Machado 11,83 4,00 0,00 5,5

Pontuação

Grelha de avaliação para BPD no âmbito do projeto FCT PTDC/BIA‐MIC/113450/2009 
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