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Campus de Gualtar 

4710-057 Braga 
 

 
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO  

(CEB-BI-07-2019) 

 

ATA DE SERIAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

 

Aos 29 dias do mês de março de 2019, pelas 11 horas, nas instalações do Centro de Engenharia 

Biológica da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, reuniu o júri do concurso para 

atribuição de uma bolsa de investigação para mestre, com a referência CEB-BI-07-2019, com o 

apoio financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia FCT/MCTES através de fundos nacionais 

do MCTES e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE 2020 

– Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, composto por: 

• Presidente: Joana Isabel Alves  

• Vogal efetivo: Maria Alcina Pereira 

• Vogal suplente: Andreia Salvador 

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 14 dias do mês de março de 2019. Consequentemente o júri deliberou, por unanimidade, 

manter a classificação constante daquela ata, tendo-se tornado definitiva a lista de seriação que 

aqui se reproduz. 

  

  1. João Paulo Carvalho Moreira  

  2. Bruno Daniel Pinto Morais  

  3. Adriana Filipa Soares Lima 
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Nesta conformidade, o júri decidiu, por unanimidade, manter a decisão de selecionar o candidato 

João Paulo Carvalho Moreira 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, 29 de Março de 2019 

 

 

 

O Júri de Seleção, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Joana Isabel Alves 

(Invesigadora Principal) 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Maria Alcina Pereira 

(Prof. Auxiliar) 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Andreia Salvador 

(Investigadora) 
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