ATA nº 3
Referência: BIPD_01_2021_CISAS
Aos 20 dias do mês de julho de 2021 reuniu o júri constituído por Professora Doutora Mª Manuela de
Lemos Vaz Velho (Presidente do júri), Professora Doutora Preciosa de Jesus da Costa Pires (vogal
efetivo) e Professora Doutora Rita Isabel Couto Pinheiro (vogal suplente). A reunião teve por objetivo
aplicar os instrumentos de avaliação definidos para objetivação dos parâmetros de avaliação e
determinação da classificação final da única candidata admitida para a atribuição de bolsa de
investigação de pós-doutoramento (bipd) no âmbito de unidade de investigação- Centro de
Investigação e desenvolvimento em Sistemas Agroalimentares e Sustentabilidade- CISAS
(UIDB/05937/2020) na área científica das Ciências da Engenharia e Tecnologias- Engenharia Química
e Biológica.
Aplicados os instrumentos de avaliação a candidata Meirielly Jesus obteve a pontuação 70 pontos em
80, na componente curricular (80%), a que corresponde a classificação de 17 valores (0-20) conforme
discriminado na tabela abaixo.

Tabela 1. Avaliação da componente curricular (80%).
Nº de Ordem

Candidata

Área de PhD

1

Meirielly Jesus

Eng. Química e
Biológica

Experiência em
química
alimentar,
...(30%)

Pontuação
Experiência nas
técnicas de
caracterização a
utilizar (30%)

20

30

Número de
artigos (SCI)
publicados (20%)

Classificação da
componente
curricular (0-20)

20

17

Na classificação da componente entrevista (20%) a candidata tinha obtido a pontuação de 15 valores
(0-20), conforme tabela abaixo.
Tabela 2. Avaliação da componente entrevista (20%).
Pontuação
Nº de
Ordem

Candidata

1

Meirielly Jesus

Conhecimentos
específicos para a
execução do plano de
trabalhos a
desenvolver (5%)
5

Conheciment
os da
Instituição
(5%)
2,5

Domínio oral e
escrito da
língua
portuguesa
(5%)
5

Domínio oral
e escrito da
língua inglesa
(5%)

Classificação da
componente
entrevista (0-20)

2,5

15

Assim, como resultado da média ponderada das duas componentes, a classificação final da candidata
Meirielly Jesus foi de 17 valores na escala de 0-20.
Para os devidos efeitos vai a presente ata ser submetida a homologação da entidade que aprovou a
abertura do presente Concurso.
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada pelos elementos do Júri.
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