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Campus de Gualtar 
4710-057 Braga 

 
 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO  
(CEB-BI-06-2019) 

ATA DE SERIAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

Aos 12 dias do mês de março 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-06-2018, financiado exclusivamente por verbas nacionais 
através da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT, I.P.). Estiveram presentes Daniela Mesquita, 
que presidiu, e os vogais Eugénio Campos Ferreira, e Madalena Alves. 
No prazo de concurso, foram apresentados os seguintes processos de candidatura: 

 Adriana Filipa Soares Lima 

 André Paço da Fonseca 

 Andreia Sofia Rego Santos 

 Bruno Daniel Pinto Morais 

 Cátia Sofia Costa da Silva 

 Luís Carlos Rocha Carvalho 

 Miguel Saraiva de Carvalho 

 Rui Manuel Amado Cardoso 

 

A candidata Andreia Sofia Rego Santos não foi admitida à fase de seleção por a área de formação 
não se enquadrar nas áreas previstas no edital.  

Os candidatos admitidos foram avaliados conforme metodologia de seleção estabelecida no ponto 
8 do edital. A pontuação do critério Mérito do Candidato (MC) resultou na média aritmética das 
classificações dadas no subcritério formação académica, e subcritério perfil curricular e experiência 
científica na área do projeto. 

Tendo em conta os subcritérios referidos, o júri elaborou o mapa de classificação do mérito dos 
candidatos, mapa 1 que se segue. 
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Mapa 1 – Mapa de avaliação do mérito do candidato 

Nome 
 

Formação 
Académica

(50%)

Experiência 
científica 

(50%) 
MC 

Adriana Filipa Soares Lima 16.00 15.00 15.50 
André Paço da Fonseca 17.00 14.00 15.50 
Bruno Daniel Pinto Morais 17.00 14.00 15.50 
Cátia Sofia Costa da Silva 16.00 10.00 13.00 
Luís Carlos Rocha Carvalho 16.00 10.00 13.00 
Miguel Saraiva de Carvalho 16.00 19.00 17.50 
Rui Manuel Amado Cardoso 16.00 15.00 15.50 

Apenas um candidato reuniu as condições para ser admitido a entrevista, pelo que o Júri deliberou, 
nesta fase, prescindir da entrevista e selecionar o candidato Miguel Saraiva de Carvalho para 
atribuição da Bolsa de investigação, por satisfazer os requisitos necessários, considerando todos os 
parâmetros de avaliação. Os candidatos serão notificados por correio eletrónico da presente decisão 
do júri, tomada por unanimidade. 
Nos termos do artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo (DL n.º 4/2015 de 7 de 
janeiro), os candidatos dispõem, em sede de audiência prévia, de 10 dias úteis para se pronunciarem 
sobre a proposta de decisão. 

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, 12 de março de 2019 
 

O Júri de Seleção, 
 
 
 

 
______________________________ 

Daniela Mesquita 
(Investigador Júnior) 

 
______________________________ 

Eugénio Campos Ferreira 
(Prof. Cat.) 

 
______________________________ 

Madalena Alves  
(Prof. Cat.) 

 


		2019-03-11T15:28:57+0000
	EUGÉNIO MANUEL DE FARIA CAMPOS FERREIRA


		2019-03-11T15:32:39+0000
	MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES


		2019-03-12T15:10:24+0000
	DANIELA PATRÍCIA BERNARDINO MESQUITA




