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Campus de Gualtar 
4710-057 Braga  

 
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

ATA DE SERIAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

Aos 2 dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, pelas 18 horas, reuniram nas instalações do 
Centro de Engenharia Biológica da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, o Professor 
Eugénio Manuel de Faria Campos Ferreira que presidiu e Doutores Nuno Miguel Dias Cerca e 
Ângela Maria Oliveira de Sousa França, para análise das candidaturas apresentadas ao concurso 
para atribuição de uma bolsa de Investigação, com a referência CEB-BI-23-2016, por financiamento 
atribuído à unidade de I&D CEB (UID/BIO/04469), com o apoio financeiro da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia FCT/MCTES através de fundos nacionais do PIDDAC e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE 2020 – Programa Operacional 
Competitividade e Internacionalização (POCI-01-0145-FEDER-006684). 

No prazo de concurso, foi apresentado um único processo de candidatura, tendo a candidata 
Virgínia Maria Dinis Carvalhais, sido admitida e avaliada conforme metodologia de selecção 
estabelecida no ponto 7 do edital, tendo-se produzido a seguinte grelha de classificação: 
 

Nome 
Mérito do candidato Classificação 

Final FA 
(30%) 

EC 
(70%) 

Virgínia Maria Dinis Carvalhais 4 2,56 1,80 
FA Formação académica (licenciatura e mestrado) numa escala de 1 a 5. 
EC  Experiência cientifica na área do projecto (80% desta classificação teve como base apenas os artigos científicos 
originais publicados em (i) biologia molecular de S. epidermidis e (ii) construção de mutantes em bactérias Gram positivas; 
os restantes 20% consideraram a restante produtividade científica global). 

 
O júri entendeu prescindir da realização da entrevista por ser candidata única com mérito 
relevante, tendo deliberado selecionar a candidata Virgínia Maria Dinis Carvalhais para atribuição 
da Bolsa de Investigação, por satisfazer os requisitos necessários, considerando todos os 
parâmetros de avaliação. 
Dado que a decisão é inteiramente favorável à interessada, o júri deliberou dispensar a audiência 
dos interessados nos termos da alínea f) do artigo 124º do Código do Procedimento 
Administrativo (DL nº4/2015 de 7 de janeiro. 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, dela se tendo lavrado a presente ata, 
que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes. 
 
Braga, 2 de janeiro de 2017 

O Júri de Seleção, 
 

 
______________________________ 

Eugénio Ferreira 
(Prof. Cat.) 

 
______________________________ 

Nuno Cerca 
(Inv. Principal) 

 
______________________________ 

Ângela França 
(Inv. de pós-doutoramento) 
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