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Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, no campus de Gualtar da Universidade do 
Minho, em Braga, reuniu o júri de seleção designada para o concurso referido em epígrafe, com vista à 
contratação de 1 (um) doutorado(a) ao abrigo do regime jurídico do emprego científico, para o Centro de 
Engenharia Biológica da Universidade do Minho. 

Por se encontrar ausente no estrangeiro, o vogal José António Couto Teixeira foi substituído pelo vogal 
suplente Maria Teresa de Jesus Simões Campos Tavares. Assim sendo, estiveram presentes o presidente 
e dois vogais efetivos, a saber: 

Presidente: Eugénio Manuel Faria Campos Ferreira; 

Vogal: Maria Madalena dos Santos Alves 

Vogal: Maria Teresa de Jesus Simões Campos Tavares 

Tendo rececionado as candidaturas apresentadas ao concurso referenciado em epígrafe, o júri reuniu para 
proceder à análise das mesmas, nomeadamente para verificar os requisitos exigidos, elaborar a lista dos 
candidatos admitidos e dos candidatos excluídos e proceder à Avaliação do Percurso Científico e Curricular 
(APCC) dos candidatos. 

Os trabalhos iniciaram-se assim com a verificação dos elementos apresentados pelos candidatos, 
designadamente o preenchimento dos requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à 
admissão ou avaliação ao presente concurso, conforme disposto no respetivo anúncio de abertura do 
concurso, no seguimento designado por Edital. 

Analisados os documentos, o júri verificou que foi apresentada a seguinte candidatura ao presente 
concurso, dentro do prazo: 

 Zlatina Asenova Genisheva 

O Júri considerou que a candidata única formalizou corretamente a candidatura, reunindo as condições de 
admissão exigidas no anúncio de abertura do concurso. Prosseguiu-se com a avaliação da candidata através 
da “Avaliação do Percurso Científico e Curricular” (APCC), pela aplicação dos parâmetros e critérios de 
avaliação estabelecidos no Edital. A classificação dos parâmetros em apreciação, expressa na escala 
numérica de 0 a 5 valores, e a respetiva fundamentação, para cada um dos elementos do júri, constam no 
Anexo I à presente ata, que dela faz parte integrante. A classificação final da APCC da candidata foi obtida 
pela média das classificações de cada um dos elementos do júri. 

Em conformidade com o ponto 10 do Edital o júri poderia optar por incluir uma Entrevista (ENT) no processo 
de avaliação, com um peso de 10%, para os candidatos com classificação final da APCC igual ou superior 
a 4,5 pontos. De acordo com o ponto 10.7 do Edital consideraram-se excluídos os candidatos com 
pontuação de mérito absoluto inferior a 4,5 pontos, tendo-se verificado não existirem candidatos nesta 
situação. Como o concurso teve uma candidata única com classificação final da APCC igual ou superior a 
4,5 pontos, o júri entendeu dispensar a realização da entrevista para efeito da avaliação, sendo a respetiva 
classificação final coincidente com a classificação final da APCC.  
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O júri elaborou de seguida o seguinte projeto de lista de seriação final: 

1. Zlatina Asenova Genisheva 

Finalmente, foi deliberado notificar a candidata, por correio eletrónico, com pedido de confirmação de 
entrega, da classificação final e da ordenação dos candidatos. O júri deliberou ainda dispensar a audiência 
do candidato, nos termos da alínea f) do nº 1 do Artº 124º do Código do Procedimento Administrativo, uma 
vez que o projeto de decisão final é favorável ao mesmo. Deste modo, o projeto de lista de seriação final 
converte-se me em lista de seriação final, a qual será enviada para o Senhor Reitor para homologação. 

Todas as deliberações do júri foram tomadas por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois 
e lida e assinada, vai ser assinada pelos membros do Júri de Seleção presentes na reunião. 

 

 

 

 

________________________________ 

Eugénio Manuel Faria Campos Ferreira (Presidente) 

 

 

 

________________________________ 

Maria Madalena dos Santos Alves (Vogal) 

 

 

 

________________________________ 

Maria Teresa de Jesus Simões Campos Tavares (Vogal) 
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Ref. Concurso: CCTI‐43/18‐CEB(1) 

Nome do membro do Júri: Eugénio M.F. Campos Ferreira
Peso Final

Avaliação do Percurso Científico e Curricular (APCC) 90%

Classificação Fundamentação

Doutoramento na área a Concurso
5 pontos

5 Doutoramento em Eng. Química 

e Biológica

Doutoramento em áreas afins ≤ 4 pontos

20%

60%

Publicações na área de preferência ≤ 5 pontos 5 Elevada produção cientifica na 

área de preferência

Publicações em áreas afins ≤ 3 pontos

Publicações noutras áreas 0 pontos

40%

5 artigos mais relevantes ≤ 5 pontos 5 Apresenta 5 artigos relevantes 

na área de preferência

25%

Atividades na subárea do perfil ≤ 5 pontos 5 Atividades científicas 

claramente na área do perfil

Atividades em subáreas afins ≤ 3 pontos

Actividades noutras subáreas 0 pontos

15%

Atividades na área de Preferência ≤ 5 pontos 5 Carta de motivaçao bem escrita 

e adequada ao perfil

20%

Atividades na área de Preferência ≤ 5 pontos 5 Projeto muito bem escrito e 

estruturado, com objetivos bem 

definidos e atuais.

20%

Peso na soma Sub‐total PC

Peso na soma Sub‐total AI

Peso na soma Sub‐total CM

Peso na soma Sub‐total PI

Seriação

Atividades de Investigação, Extensão e Gestão (AI)

Carta de Motivação (CM)

Projeto de Investigação (PI)

1

Zlatina Asenova Genisheva

5.0

5.0

5.0

5.0

5.00

5.0

Produção Científica Quantitativa (PQ)

Produção Científica Qualitativa (PV)

Peso na soma Sub‐total HA

Parâmetro
Peso

(%)
Valoração



Ref. Concurso: CCTI‐43/18‐CEB(1) 

Nome do membro do Júri: Maria Madalena dos Santos Alves
Peso Final

Avaliação do Percurso Científico e Curricular (APCC) 90%

Classificação Fundamentação

Doutoramento na área a Concurso
5 pontos

5 Doutoramento em Eng. Química 

e Biológica

Doutoramento em áreas afins ≤ 4 pontos

20%

60%

Publicações na área de preferência ≤ 5 pontos 5 Elevada produção cientifica na 

área de preferência

Publicações em áreas afins ≤ 3 pontos

Publicações noutras áreas 0 pontos

40%

5 artigos mais relevantes ≤ 5 pontos 5 Apresenta 5 artigos relevantes 

na área de preferência

25%

Atividades na subárea do perfil ≤ 5 pontos 5 Atividades científicas 

claramente na área do perfil

Atividades em subáreas afins ≤ 3 pontos

Actividades noutras subáreas 0 pontos

15%

Atividades na área de Preferência ≤ 5 pontos 5 Carta de motivaçao bem escrita 

e adequada ao perfil

20%

Atividades na área de Preferência ≤ 5 pontos 5 Projeto muito bem escrito e 

estruturado, com objetivos bem 

definidos e atuais.

20%

Seriação 1

Peso na soma Sub‐total HA 5.0

Peso na soma Sub‐total PC 5.0

Peso na soma Sub‐total AI 5.0

5.00

Peso na soma Sub‐total CM 5.0

Atividades de Investigação, Extensão e Gestão (AI)

Carta de Motivação (CM)

Projeto de Investigação (PI)

Peso na soma Sub‐total PI 5.0

Produção Científica Quantitativa (PQ)

Produção Científica Qualitativa (PV)

Peso

(%)
Parâmetro Valoração

Zlatina Asenova Genisheva



Ref. Concurso: CCTI‐43/18‐CEB(1) 

Nome do membro do Júri: Maria Teresa de Jesus Simões Campos Tavares
Peso Final

Avaliação do Percurso Científico e Curricular (APCC) 90%

Classificação Fundamentação

Doutoramento na área a Concurso
5 pontos

5 Doutoramento em Eng. Química 

e Biológica

Doutoramento em áreas afins ≤ 4 pontos

20%

60%

Publicações na área de preferência ≤ 5 pontos 5 Elevada produção cientifica na 

área de preferência

Publicações em áreas afins ≤ 3 pontos

Publicações noutras áreas 0 pontos

40%

5 artigos mais relevantes ≤ 5 pontos 5 Apresenta 5 artigos relevantes 

na área de preferência

25%

Atividades na subárea do perfil ≤ 5 pontos 5 Atividades científicas 

claramente na área do perfil

Atividades em subáreas afins ≤ 3 pontos

Actividades noutras subáreas 0 pontos

15%

Atividades na área de Preferência ≤ 5 pontos 5 Carta de motivaçao bem escrita 

e adequada ao perfil

20%

Atividades na área de Preferência ≤ 5 pontos 5 Projeto muito bem escrito e 

estruturado, com objetivos bem 

definidos e atuais.

20%

Seriação 1

Peso na soma Sub‐total HA 5.0

Peso na soma Sub‐total PC 5.0

Peso na soma Sub‐total AI 5.0

5.00

Peso na soma Sub‐total CM 5.0

Atividades de Investigação, Extensão e Gestão (AI)

Carta de Motivação (CM)

Projeto de Investigação (PI)

Peso na soma Sub‐total PI 5.0

Produção Científica Quantitativa (PQ)

Produção Científica Qualitativa (PV)

Peso

(%)
Parâmetro Valoração

Zlatina Asenova Genisheva



Ref. Concurso: CCTI‐43/18‐CEB(1) 

Resumo das Classificações da APCC por todos os elementos do Júri

Avaliação do Percurso Científico e Curricular (APCC)

Membros do Júri Candidatos

Classificação Zlatina Asenova Genisheva

Eugénio M.F. Campos Ferreira 5

Maria Madalena dos Santos Alves 5

Maria Teresa de Jesus Simões Campos T 5

Média 5.00
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