
 

 

 
  

 

 
 

Concurso para a atribuição de uma bolsa de iniciação à investigação (BIC) – referência 
CEB-BIC-01-2018 

 

Ata de seriação e seleção dos candidatos 
Aos 12 dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas 18 horas, reuniram nas instalações 
do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, os doutores Nuno Cerca, Maria 
Olívia Pereira e Joana Azeredo para analise das candidaturas apresentadas no concurso CEB-BIC-
01-2018 para atribuição de uma Bolsa de iniciação à investigação (BIC), por financiamento 
atribuído financiamento atribuído ao projeto com referência PTDC/BIAMIC/ 28271/2017, 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-028271). No prazo do concurso foram apresentados as seguintes candidaturas: 
 
Ana Lúcia Martins de Almeida Poças 
Joana de Sousa e Castro 
Lúcia Filipa Guimarães Vieira de Sousa 
Luciana Mayara Mendonça de Almeida 
 
O júri procedeu à ponderação dos parâmetros de avaliação para classificação dos candidatos, de 
acordo com os Métodos de seleção definidos no Edital - a classificação final (CF) das candidaturas 
teve em conta o Mérito do Candidato (MC) com ponderação de 60% e Entrevista (ENT) com 
ponderação de 40%. A candidata Ana Lúcia Martins de Almeida Poças foi excluída do concurso 
por não cumprir os critérios de elegibilidade, nomeadamente não estar inscrita num curso de 2º 
ciclo de ensino superior. As restantes candidatas foram convocadas para um entrevista presencial. 
Considerando todos os critérios de avaliação, as classificações obtidas e seriação final foram: 
 
 Candidato MC ENT CF 
1. Lúcia Filipa Guimarães Vieira de Sousa 17 20 18,2 
2. Luciana Mayara Mendonça de Almeida 18 18 18,0 
3. Joana de Sousa e Castro 16 18 16,8 
 
Considerando a avaliação efetuada, a candidata Lúcia Filipa Guimarães Vieira de Sousa foi 
selecionada para atribuição da bolsa. Nos termos do artigo 121º do Código do Procedimento 
Administrativo (DL n24/2015 de 7 de janeiro), os candidatos dispõem, em sede de audiência 
previa, de 10 dias uteis para se pronunciarem sabre a proposta de decisão. Nada mais havendo a 
tratar, deu-se par encerrada a reunião, dela se tendo lavrado a presente ata, que depois de Iida e 
aprovada vai ser assinada pelos presentes. 
 
Braga, 12 de Dezembro de 2018 
O Júri de Seleção 
 
 
 
 

Nuno Cerca 
(Investigador Principal) 

Joana Azeredo 
(Professora Associada c/agregação) 

Olívia Pereira 
(Professora Auxiliar) 
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