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CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
(BI-24-2017)
ATA DE SERIAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
Aos 26 dias do mês de julho de 2017, pelas 10 horas, reuniu nas instalações do Centro de Engenharia
Biológica da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, o júri do concurso para análise das
candidaturas apresentadas ao concurso para atribuição de uma bolsa de pós-doutoramento, com a
referência CEB-BI-24-2017, por financiamento atribuído à unidade de I&D CEB, com o apoio
financeiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (UID/BIO/04469) e do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE 2020 – Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização (POCI-01-0145-FEDER-006684). Estiveram presentes o Prof.
Artur Cavaco Paulo, que presidiu, e os vogais Artur Ribeiro e Carla Silva.

No prazo de concurso, foram apresentados os seguintes processos de candidatura:
 Jing Su
 Ana Catarina Antunes dos Santos
Os candidatos admitidos foram avaliados, conforme metodologia de seleção estabelecida no ponto
8 do edital. A pontuação do critério Mérito do Candidato resultou na média ponderada das
classificações dadas de 1 a 5 valores nos subcritérios “Experiência na área” (EA) e “Currículo Pessoal”
(CP). A classificação dada aos candidatos no subcritério EA foi avaliado tendo em conta a experiência
científica no tema do plano de trabalhos. A classificação relativa ao subcritério CP teve em conta a
área científica de doutoramento dos candidatos, as publicações em revistas internacionais indexadas
como primeiro autor bem como a qualidade das revistas na área do projeto, participações em
projetos e comunicações orais, entre outros.
Tendo em contas os subcritérios referidos, o júri elaborou o mapa de classificação do mérito dos
candidatos, mapa 1 que se segue.
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Mapa 1 – Mapa de avaliação do mérito do candidato

Foram admitidos à fase de entrevista os candidatos que apresentaram classificação superior a 4
valores no mérito do candidato (MC).
O candidato foi entrevistada neste mesmo dia tendo resultado a seguinte tabela de avaliação final
das candidaturas:
Mapa 2 – Mapa de classificação final

A soma ponderada das classificações dos vários parâmetros resultou na seguinte seriação dos
candidatos:
1. Jing Su
2. Ana Catarina Antunes dos Santos

O Júri deliberou, nesta fase, selecionar a candidata Jing Su para atribuição da Bolsa de Investigação,
por satisfazer os requisitos necessários, considerando todos os parâmetros de avaliação.
Nos termos do artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo (DL nº4/2015 de 7 de
janeiro), os candidatos dispõem, em sede de audiência prévia, de 10 dias úteis para se pronunciarem
sobre a proposta de decisão.
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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, 26 de julho de 2017
O Júri de Seleção,
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