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CONCURSO PARA ATRIBUl<;AO DE UMA BOLSA DE TECNICO DE INVESTIGA<;AO 

(CEB-BTl-02-2018) 
ATA DE SERIA<;AO E SELE<;AO DOS CANDIDATOS 

Aos 27 di as do mes de abril de 2018, pelas 10 horas, reuniu nas instalac;oes do Centro de Engenharia 

Biol6gica da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, o juri do concurso para analise das 

candidaturas apresentadas ao concurso para at ribuic;ao de uma bolsa de tecnico de investigac;ao 

com a referenda CEB-BTl-02-2018, por financiamento atribuido a unidade de l&D CEB 

(UID/BI0/04469), com o apoio financeiro da Fundac;ao para a Ciencia e a Tecnologia FCT/MCTES 

atraves de fundos nacionais do PIDDAC e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regiona l (FEDER) 

atraves do COMPETE 2020 - Programa Operacional Competitividade e lnternacionalizac;ao (POCl-

01-0145-FEDER-006684). Estiveram presentes Eugenio Manuel de Faria Campos Ferreira, que 

presidiu, e os vogais Maria Olivia Baptista de Oliveira Pereira e Maria Teresa de Jesus Simoes Campos 

Tavares. 

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

Andreia Fi lipa Basto Silva 

Beatriz Aguiar Louzao 

Begoria Besada Romero 

Daniel Filipe Santos Cerqueira 

Daniela Filipa Cardoso Ferreira 

David Peniche de Carvalho Severino 

Helena Cristina de Sousa Machado 

Ines Januario Neves 

Tania Raquel Rodrigues Grainha 

Yu liya Yakubovych 

Os candidatos Andreia Filipa Basta Silva, Beatriz Aguiar Louzao, Begoria Besada Romero, David 

Peniche de Carvalho Severino, Helena Cristina de Sousa Machado e Ines Januario Neves nao foram 

admitidos a fase de selec;ao por nao apresentarem na candidatura informac;ao relativa a media final 

de 12° anode escolaridade, ou equivalente, requisito de admissao ao concurso previsto no edital. A 

candidata Daniela Filipa Cardoso Ferreira nao foi admitida a fase de selec;ao por nao possuir media 

de 12° ano de escolaridade igual ou superior a 15 valores. 

Os candidatos admitidos foram avaliados, conforme metodologia de selec;ao estabelecida no ponto 

8 do edital. A classificac;ao fina l (CF) das candidaturas teve em considerac;ao os criterios Merito do 



Candidato (MC}, com ponderac;ao de 60 %, e Entrevista (E), com ponderac;ao de 40 %. A pontuac;ao 

do criterio f\1erito do Candidato resultou na media ponderada das classificac;oes dadas de O (minimo) 

a 20 (maximo) valores nos subcriterios "Qualificac;ao academica" (QA) e "Experiencia profissional" 

(EP). A classificac;ae dada aes candidates no subcriterio QA teve em conta exclusivamente a media 

final de 12° ano de escolaridade, ou equivalente. A classificac;ao relativa ao subcriterio EP teve em 

conta a experiencia tecnica cemprevada no tema do piano de trabalhos. 

Tendo em contas os subcriterios referidos, o juri elaborou o mapa de classificac;ao do merito dos 

candidates, mapa 1, que se segue. 

Mapa 1 - Mapa de avaliac;ao do merito do candidate 

Nome QA EP MC* 
(10%) (50%) 

Daniel Filipe Santos Cerqueira 16 11 11,8 

Tania Raquel Rodrigues Grainha 15 18 17,5 

Yuliya Yakubovych 17 16 16,2 

•convertida para base 100 

Foram admitidos a fase de entrevista OS candidates que apresentaram classificac;ao igual OU superior 

a 16 valores no Merito do Candidate, conforme estabelecido no ponto 8 do edital. Os candidates 

nestas condic;oes foram convocados para uma entrevista realizada no dia 2 de maio de 2017. A 

entrevista foi pontuada de 0 (min imo) a 20 (maxima) valores, tendo em conta: os conhecimentos 

das tecnicas exigidas nas areas da microbiologia clinica e molecular; a experiencia pratica na 

operac;ao e manutenc;ao dos equipamentos e tecnicas de microbiologia. 

Nesse mesmo dia o juri reuniu novamente pelas 18:00 horas, tendo resultado a classificac;ao 

constante no mapa de classificac;ao fina l, mapa 2, que se apresenta. 

Mapa 2 - Mapa de classificac;ao final 

Merito do 
Classifica~ao 

Candidato Entrevista 
Nome (60%) (40%) 

Final 

MC E CF 
Tania Raquel Rodrigues Grainha 17,5 16 16,9 

Yuliya Yakubovych 16,2 14 15,3 

A soma ponderada das classificac;oes dos varies parametros resultou na seguinte seriac;ao dos 

candidatos: 

1. Tania Raquel Rodrigues Grainha 

2. Yuliya Yakubovych 

0 Juri deliberou, nesta fase, selecionar o candidate Tania Raquel Rodrigues Grainha para 

atribuic;ao da Bo Isa de tecnice de investigac;ae, per sat isfazer os requisites necessaries, considerando 

todos os parametros de avaliac;ao. 
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Nos termos do artigo 121° do C6digo do Procedimento Administrative (Dl n°4/2015 de 7 de 

janeiro), os candidates dispoem, em sede de audiencia previa, de 10 dias uteis para se pronunciarem 

sabre a proposta de decisao. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se par encerrada a reuniao, dela se tendo lavrado a presente ata, 

que depois de Iida e aprovada vai ser assinada pelos presentes. 

Braga, 2 de maio de 2018 

genio Manuel 
de Faria Campos Ferreira 

(Prof. Cat. ) 

o Juri de Sele~ao, 

Campos Tavares 

(Prof. Assoc.) 
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Maria Olivia Baptista 
de Oliveira Pereira 

(Prof. Aux.) 


