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CONCURSO PARA ATRIBUI<;AO DE UMA BOLSA DE POS-DOUTORAMENTO (CEB-BI-12-2018) 
ATA DE SERIA<;AO E SELE<;AO DOS CANDIDATOS 

Aos 28 dias do mes de Mar<;o de dois mile dezoito, pelas 10 horas, reuniu nas instala<;6es do Centro de Engenharia 

Bio16gica da Escola de Engenharia da Universidade do Min ho, o juri do concurso para ana lise das candidaturas 

apresentadas para atribui<;ao de uma Bolsa de Investiga<;ao para mestre, por financiamento atribuido a unidade 

de I&D CEB (UID/ BI0/04469), com o apoio financeiro da Funda<;ao para a Ciencia e a Tecnologia FCT/MCTES 

at raves de fundos nacionais do PIDDAC e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) atraves do 

COMPETE 2020 - Programa Operacional Competitividade e Internacional iza<;ao (POCl-01-0145-FEDER-006684). 

Estiveram presentes: Eugenio Manuel de Faria Campos Ferreira, que presidiu e os vogais Fernando Octavio Queir6s 

Dourado e Francisco Miguel Portela da Gama. 

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

~ Isabel Sofia Melo Pereira 

A candidatu ra admitida a fase de aprecia<;ao curricu lar foi avaliada conforme metodologia de sele<;ao estabelecida 

no ponto 7.1 do edital, tendo resultado a avalia<;ao de merito dos candidatos conforme Mapa 1, que se anexa e 

que faz parte integrante da presente ata. 

De acordo com a metodologia de sele<;ao referida, foram selecionados para a entrevista os candidatos que 

obtiveram uma classifica<;ao igual ou superior a 16 val ores no merito do candidato (MC): 
~ Isabel Sofia Melo Pereira 

Considerando que foi recebida uma candidatura unica, bem como o perfil excelente do merito da candidata, 

considerou-se desnecessaria a realiza<;ao da entrevista. Assim, foi selecionada a candidata Isabel Pereira, por 

satisfazer os requisitos necessarios, considerando todos os parametros da avalia<;ao. 

Nada ma is havendo a tratar, deu-se por encerrada a reuniao, dela se tendo lavrado a presente ata, que depois de 

Iida e aprovada vai ser assinada pelos presentes. 

Braga, 28 de Mar<;o de 2018 

tt~~ 
(Prof Catedr6tico) 

O Juri de Sele<;ao, 

Fe<~do 
(lnvestigador Auxiliar) 
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~~ 
Miguel Gama 

(Prof Assoc. cl Agreg.) 



Anexo 

Mapa 1- Mapa de avalia~ao de candidaturas 

Merito do Candidato (MC} 
Perfil curricular e 

Candidate Forma<;ao Academica experiencia na Classificac;ao 
area do projeto total 

CP (50%) EX (50%) 

Isabel Pereira 18,0 18,0 18,0 
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