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CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO  

(CEB-BI-33-2018) 
ATA2 - SERIAÇÃO DEFINITIVA DOS CANDIDATOS 

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2019, 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 investigação 
para mestre, com a referência CEB-BI-33-2018, por financiamento atribuído à unidade de I&D CEB 
(UID/BIO/04469/2019) através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP e do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (FCT/MCTES). Estiveram presentes: Eugénio Campos Ferreira, 
que presidiu, a vogal Madalena Alves e Miguel Gama, suplente que substituiu a vogal Teresa Tavares 
que justificou a ausência, a fim de, terminado o prazo para o exercício do direito à participação dos 
interessados, apreciadas as alegações que eventualmente hajam sido apresentadas em sede de 
audiência prévia e efetuadas todas as diligências do procedimento concursal condicentes à 
realização dos métodos de seleção, elaborar a lista de seriação definitiva. 

Nessa medida, o Júri, verificou que não foram apresentadas pelos concorrentes quaisquer alegações 
à lista de seriação preliminar constante da ata de avaliação dos concorrentes realizada aos vinte e 
oito dias do mês de janeiro de 2019, e consequentemente deliberou, por unanimidade, manter a 
classificação constante daquela ata, tendo-se tornado definitiva a lista de seriação que aqui se 
reproduz. 

1. Carla Daniela da Silva Pereira 

Todos os restantes candidatos foram excluídos por não cumprirem os requisitos constantes no 
edital. 

Nesta conformidade, o júri decidiu, por unanimidade, manter a decisão de selecionar a candidata 
Carla Daniela da Silva Pereira para atribuição da bolsa de investigação a concurso, por satisfazer os 
requisitos necessários, considerando todos os parâmetros de avaliação. 
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, 18 de fevereiro de 2019 
 

O Júri de Seleção, 
 

 
______________________________ 
Eugénio Campos Ferreira 

(Prof. Cat. ) 

 
______________________________ 

Madalena Alves 
(Prof. Cat.) 

 
______________________________ 

Miguel Gama 
(Prof. Ass. c/ aggreg.) 
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